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In this diploma work the approach of determining the required amount of
reinforcement in slabs exposed to pure tension is processed, on behalf of Ramböll
Uppsala. It is a well-known problem in the industry that there are uncertainties in the
determining of the amount of crack reinforcement, especially for structures exposed
to pure tension. Cracking caused during the time of dehydration in concrete slabs is
the most common defect according to statistics made by CBI , which provides
numbers as high as 35 % of all the defects caused on slabs are generated by cracks.
Comparisons between Sweden's former national standard BBK 04, Building
Regulations for concrete structures due to restrained forces of shrinkage, and the
current European standard Eurocode 2 are carried out through theoretical studies
and concludes with several examples of calculations. Rigorous calculations of both
standards, BBK 04 and Eurocode 2 with application of the national annex in Sweden
and Denmark are performed. Besides the comparison of the standards there’s also an
alternative method, Annex D reported in Concrete Report 13 which is based on a
Danish model and a table method reported in Eurocode 2, that’s been compared to. 
It’s a simplified calculation formula which gives less the amount of reinforcement in
fulfilling a crack width requirement if using the Danish value in comparison with the
Swedish. This has been carried out to provide a deeper understanding of how to
proceed in order to achieve a more optimized result than appears by calculation
performed today. The result of this work has resulted in the development of a
calculation document in excel, used for when determining the minimum amount of
reinforcement for apportion of the cracks in slabs exposed to pure tension with
respect to the current state regulations and when fulfilling a crack width requirement.
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SAMMANFATTNING 

I detta examensarbete behandlas tillvägagångssättet vid dimensionering av 

erforderlig sprickarmering i enbart dragna plattor på mark2 på uppdrag av Ramböll i 

Uppsala. Det är ett erkänt problem inom branschen att det finns osäkerheter i hur 

dimensionering av mängden sprickarmering ska ske, speciellt för dragna 

konstruktioner. Sprickbildning i betongplattor, orsakade av uttorkning, är den 

vanligaste defekten som uppstår enligt vetenskapligt baserad statistik. Jämförelser 

mellan Sveriges tidigare nationella norm, BBK 04, och den nu gällande europeiska 

normen Eurokod 2 har utförts genom teoretiska studier och avslutningsvis med flera 

beräkningsexempel. Strikta beräkningar enligt båda normerna, BBK 04 och Eurokod 

2 med tillämpning av nationella annex i Sverige och Danmark utförda3. Jämte denna 

jämförelse mellan normer har även en jämförande granskning av en alternativ 

metod, bilaga D redovisad i Betongrapport 13 som är baserad på en dansk 

beräkningsmodell4, utförts. Det är en förenklad beräkningsmodell framtagen och 

redovisad i Christiansen och Nielsen (2001)5 som resulterar i en mindre 

armeringsmängd vid tillämpning av dansk norm jämfört med svensk. Detta beror av 

den mindre antagna draghållfastheten i betongen och ansättande av antingen fint 

eller grovt spricksystem, som avgör om halva respektive hela tvärsnittet ska beaktas 

enligt dansk norm. Jämförelsen har utförts för att ge en djupare förståelse i hur man 

kan gå tillväga för att uppnå ett mer optimerat resultat än vad det tycks ge idag. 

Resultatet av detta arbete har mynnat ut i framtagandet av en beräkningsgång vid 

dimensionering av sprickarmering i enbart dragen platta på mark med hänsyn till 

dagens gällande krav i form av ett framtaget beräkningsdokument i excel.  

 
                                                             
2 Ej utsatt för böjmoment 
3 Framtagna i ett senare skede av normens gällande period för ett säkrare resultat i hänsyn till 
sprickbreddskrav 
4 Baserad på ett vetenskapligt utfört experiment i Danmark, redovisad i Christiansen och Nielsen 
(2001) 
5 Christiansen, M.B.; Nielsen,  M.P.: Reinforcement for creep, shrinkage and thermal actions. The new 
DS 411:1999 code formula. Dansk Selskab 
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KAPITEL 1 

INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Platta på mark är en av de vanligast förekommande betongkonstruktionen vid 

grundläggning av byggnader. Beroende på byggnadens syfte, från att rymma 

industriverksamhet till att stödja ett bostadshus så kommer plattan att utsättas av 

olika typer av yttre belastning som är avgörande vid dimensionering. Med avseende 

på bostadshus anses konstruktionen vara helt dragen då inverkande dragkrafter 

överskrider eventuell nedböjning, till skillnad från industrigolv som utsätts för större 

yttre mekanisk belastning av trucktrafik vars hjul ger upphov till moment kring och 

under hjulet. Konstruktionens syfte är att skapa en stabil och homogen husgrund. En 

enkel uppgift kan tyckas vara att dimensionera en betongplatta på mark, men det är 

mer komplext än vad man kan tro. Eftersom att plattan gjuts direkt mot ett fast 

underlag kommer den under härdningstiden att utsättas för oliksidig uttorkning då 

plattans överkant, på grund av en lägre relativ fuktighet, kommer torka ut snabbare 

än underkanten. Detta resulterar i en ojämn krympning av plattans tvärsnitt som gör 

att plattans kanter vill resa sig uppåt, s.k. gradientkrympning. Plattan krymper även i 

axialled, s.k. axialkrympning. När betongplattans krympning motverkas av t.ex. ett 

inspänt statiskt system, friktion mot resterande konstruktionsdelar och underlag 

samt plattans egentyngd uppstår det inre tvångsspänningar som resulterar i sprickor 

i konstruktionen. Dessa s.k. krympsprickor är, för platta på mark, dimensionerande för 

sprickbreddsbegränsning. För att förebygga sprickrisken är dimensionering av 

sprickfördelande armering, s.k. sprickarmering, av största betydelse då oönskade 

sprickvidder kan medföra stora skador på plattan som t.ex. kan medföra en hälsorisk 

till följd av radonläckage, eller förkorta den burna konstruktionens livslängd. Krav 

på en specifik sprickvidd i betongytan med avseende på konstruktionens funktion 

har tillkommit i och med övergången från BBK 04 till Eurokod 2, hädanefter kallad 
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EK 2, som är gällande norm i Sverige sedan 2011. Uppfyllandet av dessa kriterier 

enligt EK 2 resulterar idag i större mängder armering än vid dimensionering med 

BBK 04.  

1.2 Målsättning  

Syftet med denna rapport är att  

• analysera skillnaderna mellan normerna vid dimensionering av 

sprickarmering  

• förklara orsaken till resultatskillnader som uppstår vid tillämpning av de olika 

normerna  

• kartlägga hur man går till väga vid dimensionering av sprickarmering enligt 

EK 2 för att uppnå ett optimalt resultat.  

Utförandet av detta har skett genom teoretiska studier i BBK 04, EK 2, med tillägg av 

de nationella annexen för Sverige och Danmark, och avslutas med 

beräkningsexempel utförda på en dragen platta på mark. Föreliggande 

förutsättningar för beräkningarna kommer att variera med parametrarna plattjocklek 

och sprickkriterier för att ingående redovisa hur beräkningarna skiljer sig åt och vad 

detta ger för utfall. Avslutningsvis tas ett förslag till en beräkningsgång för 

minimiarmering och sprickviddsberäkning enligt EK 2 fram i form av en excelsnurra. 

1.3 Företagsbeskrivning  

Ramböll är Nordens ledande samhällsbyggare med rötter i Danmark. Företaget 

grundades 1945 av Børge Johannes Rambøll och Johan Georg Hannemann vars namn 

då var ”Rambøll & Hannemann” innan det övergick till att bara heta Ramböll.  Idag 

erbjuder företaget helhetslösningar inom marknadsområdena byggnader, transport, 

miljö, energi & gas och management consulting. Ramböll Sverige är med sina 1 500 

medarbetare en del av koncernen som har närmare 10 000 medarbetare på över 190 

kontor världen över. Deras vision inför framtiden är att Ramböll är med och skapar 

inspirerande och långsiktiga lösningar som får människor och natur att blomstra. 
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Detta görs möjligt genom Rambölls strävan att skapa långsiktiga lösningar som 

balanserar mänskliga och kommersiella mål och som har fokus på kundnytta och 

nytänkande och deras medarbetares breda erfarenhet, goda affärsetik och 

värderingar6. 

1.4 Bakgrund  

I Sverige har tidigare granskningar av betongrelaterade skadeutredningar utförda av 

CBI7 under perioden 1953 till tidigt 2000-tal påvisat att golvkonstruktioner utgör 20 

% av skadefallen och att i 35 % av dessa fall är sprickor skadeorsaken. Sprickor som i 

nästintill samtliga fall var orsakade av betongens uttorkningskrympning under 

härdningstiden. Denna typ av sprickor uppkommer i ett relativt tidigt stadium under 

betongens livsskede vilket medför att dimensionering av sprickfördelande armering 

är av avgörande karaktär för att minska sprickrisken då oönskade sprickbredder kan 

tillfoga stora skador på konstruktionen som kan minska dess livslängd avsevärt. 

Sprickbreddsbegränsning utförs med hjälp av en minsta mängd armering som fördelar 

sprickorna jämnt över tvärsnittet så att sprickorna blir fler men mindre, snarare än 

färre och större, s.k. minimiarmering för sprickarmering.  En granskning av samma 

utredning, tidigare nämnd, visar att armeringsinnehållet i de utredda betonggolven 

aldrig överstigit 90 % av erforderlig armeringsmängd, med andra ord så har samtliga 

plattor varit underarmerade. Samtida norm med utredningarna ligger till grund för 

beräkning av erforderlig armeringsmängd vilket påvisar att dimensionering enligt 

BBK 04 har resulterat i flertalet underarmerade plattor i enlighet med granskade 

skadefall. Dimensionering av minimiarmering beror till stor del av vilken norm som 

ligger som förstahandsreferens och när denna utredning genomfördes var BBK 04 

gällande norm för dimensionering av bärverk i Sverige. År 2011 övergick Sverige 

från den nationella normen BBK 04 till den europeiska normen EK 2 som 

förstahandsreferens för dimensioneringsregler av betongkonstruktioner. Detta har 

medfört ett mer nyanserat sätt att beräkna minimiarmering och uppfyllande av 

                                                             
6 Ramböll Sverige (2013). http://www.ramboll.se/ (2013) 
7 Cement och Betonginstitutet 
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sprickviddskriterier som tidigare inte fanns att tillämpa i BBK 04. ”Eurokoderna” är 

idag gällande standard för konstruktionsregler för alla bärande konstruktioner inom 

den Europeiska gemenskapen. Under 30 års tid har de utformats och bearbetats fram 

av den samlade expertisen hos medlemsstaterna inom den Europeiska unionen. 

Grundtanken bakom dessa koder är att främja internationell handel och möjliggöra 

tekniska och konstruktionella samarbeten över landsgränserna. Samma standard är 

gällande i alla EU-länder med specifika geografiska tillämpningar som är 

sammanställda i ett nationellt annex (NA), utställt för varje land. Detta kan medföra 

skillnader i resultat och speciellt utmärkande för betraktat fall, gällande 

dimensionering av minimiarmering samt armeringsmängder i hänsyn till specifika 

sprickviddskrav, är Danmark. Till synes har Danmark ett mer moderat sätt att 

beräkna armeringsmängd i hänsyn till ett sprickviddskrav som resulterar i en mindre 

mängd armering. En mindre armeringsmängd är alltid mer eftertraktat i och med 

den ekonomiska faktorn i en teknisk/ekonomiskt dimensionering. Det kan även vara 

svårt att bortse från hur det var tidigare när BBK 04 var gällande norm och det inte 

alls resulterade i lika stora mängder armering, jämförelsevis mot vad som beräknas 

fram idag enligt EK 2.  

1.5 Litteraturstudier  

Analys och jämförelse har utförts främst mellan BBK 04 och EK 2, normerna har 

funnits tillhands i form av handböcker samt samlad utskrift, betongrapport 138 

baserad på den äldre rapporten; BBK med inslag av EK 2. Litteraturen är givna av 

handledare och företaget Ramböll. Intervjuer utförda på företaget med konstruktörer 

som sitter med detta problem dagligen. Andra examensarbeten har även tillämpats, 

en kritiskt utförd granskning av nödvändig information har gjorts.  

                                                             
8 Betongföreningen. Betongrapport nr 13. Industrigolv – Rekommendationer för projektering, materialval, 
produktion, drift och underhåll, Stockholm, 2008 (ISBN 91-973445-7-5) 
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1.6 Avgränsning 

Fokus har lagts på betongkonstruktioner och tolkning av krav gällande 

minimiarmering för sprickbegränsning och för redogörelse av otydligheterna i 

Eurokod 2 gällande helt dragna konstruktioner, t.ex. platta på mark eller 

industrigolv. Beräkningsreglerna är detsamma som för böjda konstruktioner bortsett 

från vissa parametervärden som skiljer sig åt och därmed ger ett annat resultat. I 

dagsläget är det just fallet där konstruktionen är dragen som resulterar de största 

armeringsmängderna. Vid beräkning av armeringsmängder enligt EK 2 får man ut 

väl tilltagna värden jämfört med BBK 04, speciellt vid platta på mark som anses som 

helt dragen. I Danmark presenterades år 2001 en vetenskaplig rapport9 som givit 

belägg för en förenklad beräkningsmodell som har inkluderats i den danska 

betongnormen DS 411 som även tillämpas idag i Danmarks nationella annex. 

Modellen har resulterat i ett nytt och förnyat uttryck för minimiarmering, som i 

hänsyn till olika stångdiametrar redovisar mängden minimiarmering som behövs för 

uppfyllande ett specifikt sprickviddskrav. Dansk beräkningsmetod är i folkmun 

känd för att ge mindre armeringsmängder och därmed ett mer förmånligt resultat för 

beställare i och med den ekonomiska faktorn. Detta leder fram till en frågeställning 

om vad det är som har hänt, varför det är så stor skillnad nu mot tidigare krav, vari 

skillnaderna ligger någonstans och vad som ger det mest optimala resultatet. Detta 

ska redovisas genom litterära studier och analyser i form av beräkningsexempel på 

typfall framtagna av Ramböll som utförs enligt de olika normerna, BBK 04 och EK 2 

med inverkan av korttidslast då dimensionering görs för sprickor uppkomna under 

betongkonstruktionens uttorkning och medföljande krympning. Jämförelseanalysen 

av detta resulterar i en beräkningsgång för sprickarmering enligt EK 2 med 

tillämpning av svenskt NA för Rambölls konstruktörer i form av ett 

beräkningsunderlag i excel i vilket man själv ansätter sina ingående förutsättningar.  

 

                                                             
9 Christiansen, M.B.; Nielsen, M.P.: Reinforcement for creep, shrinkage and thermal actions. The new 
DS 411:1999 code formula. Dansk Selskab 
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KAPITEL 2 

SPRICKBILDNING I PLATTA PÅ MARK 

 

2.1 Inledning 

Sprickbildning i platta på mark är ett vanligt förekommande fenomen som normalt 

uppstår under byggskedet och/eller bruksskedet. Det är dock främst de som 

tillkommer under byggskedet som är av avgörande betydelse att förebygga i och 

med att de under bruksskedet kan medföra en utveckling av större sprickor och 

defekter på konstruktionen p.g.a. av yttre mekanisk belastning. Sprickor under 

byggskedet är ett resultat av förhindrande av krympning under betongplattans 

uttorkning, som i sin tur leder till s.k. krympsprickor. Detta medför i många fall 

problem med ovanliggande material, t.ex. läggning av keramiska plattor på betongen 

som då riskerar att släppa när plattan spricker. Krympsprickor uppstår till följd av 

förekommande tvångslaster som uppstår vid plattans uttorkningskrympning i 

samverkan med cementets hydratation som en bidragande effekt till ökade 

krympspänningar. Dessa är av dimensionerande betydelse att ta i beaktning vid 

dimensionering av platta på mark då de i många fall överstiger värdet av de 

mekaniska lasterna orsakade av yttre belastning som tidigare nämnt. Förebyggandet 

av sprickrisken i en betongkonstruktion beror nästan uteslutande av armering och 

dess samverkan i betongen. Därför är det av väsentlig betydelse att förstå hur 

armering och betong samverkar som material och vilken inverkan deras respektive 

egenskaper har vid utförandet av betongplatta på mark.  
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2.2 Konstruktionens uppbyggnad 

2.2.1 Betong som material  

Betong är ett byggnadsmaterial med gamla anor, redan flera hundra år f.Kr. 

användes betongliknande material av romarna för att uppföra byggnadsverk som 

akvedukter, amfiteatrar, broar, byggnader och hamnar. Ett bevis på 

betongmaterialets beständighet är att många av de byggnadsverk som uppfördes 

under dess storhetstid, omkring 500 f.Kr till ett par århundraden e.Kr, fortfarande 

står kvar. Ett exempel är Pantheon i Rom som uppfördes 120 år e.Kr och som 

fortfarande är intakt. Under den tiden bestod betongen av en naturgiven blandning 

av kalk, vulkanisk pozzolanajord och vatten. Uppbyggnaden av materialet betong 

har inte förändrats så mycket genom tiderna, beståndsdelarna är fortfarande 

desamma men med mer utvecklade och förädlade egenskaper, se figur 2.1 tagen från 

. Det är ett av världens främsta och det mest frekvent använda byggnadsmaterial 

som idag står för mer än hälften av all världens infrastruktur. Dagens betong består 

till volymen av ca 80 % bergmaterial (ballast), 6% vatten och resterande 14% är 

cement (bindemedel)10, som är huvudbeståndsdelarna, samt tillsatsmedel för att 

förädla betongens förutsättningar i hänsyn till funktion, beständighet och/eller 

estetik.  

 

Figur 2.1 Betongmaterialets beståndsdelar. 

                                                             
10 Svensk Betong (20..). http://www.svenskbetong.se/fakta-om-betong.html (2013-05-28) 
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Att betong är så pass användbart i byggsammanhang är tack vare goda egenskaper 

som beständighet, formbarhet och hållfasthet. Några andra utmärkande fördelar 

med betong är att det är ett oorganiskt material som inte möglar, det är fukttåligt och 

icke brännbart. Det är ett material som är mycket slitstarkt och med lång livslängd 

om det utförs med rätta medel och rätt handlag. Det finns dock en svaghet hos 

betong, dess låga draghållfasthet, som normalt uppgår till endast en tiondel av den 

uppnådda tryckhållfastheten. På grund av detta är det i princip omöjligt att använda 

sig av oarmerad betong i konstruktionsutföranden med avseende på yttre belastning. 

För att öka draghållfastheten, använde de sig av trä som förstärkande moment för att 

öka konstruktionens draghållfasthet, idag gjuts armeringsstänger av stål in i 

betongkonstruktioner för att möjliggöra en kraftöverföring mellan varandra och ge 

upphov till delad kraftupptagning. 

2.2.2 Armering som material 

Armerade betongkonstruktioner daterar sig till 1800-talet då stål för första gången 

brukades som förstärkning i betong. Modernt armeringsstål är varmvalsat, seghärdat 

stål som idag är ett förestående statiskt komplement till betongen för att öka 

draghållfastheten i konstruktionsutförandet och samtidigt minska sprickrisken. 

Armeringsstängers utseende kommer i mån om tre, de kan vara kamförsedda, 

profilerade eller släta. Kamförsedda stänger är det absolut vanligaste utförandet av 

armeringsjärn i betongkonstruktioner eftersom dess vidhäftningsförmåga är större 

än de andra två utförandena. Dimensionering utförs med förutsättningen att 

armeringsstängerna på egen hand ska kunna bära upp konstruktionens 

påfrestningar, utan hjälp av betongens draghållfasthet11. Stålets beteende vid 

utsättning för dragbelastning visas i figur 2.2. Det första skedet under förloppet 

påvisar att stålet är elastiskt upp till dess sträckgräns, fy, varpå det börjar ”flyta” och 

övergår till ett plastiskt tillstånd med följd att armeringsjärnet töjs ut utan att 

                                                             
11 Be Group(2012). Handbok Armering i Grunden, 
http://www.begroup.com/upload/Sweden/Broschyrer/Armeringshandboken_2012_low.pdf  
(2013-05-30) 
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spänningen i stålet ökar. Efter överstigen sträckgräns fortsätter stålet att töjas ut, 

järnets tvärsnittsarea minskar vilket medför ökad spänning som till slut uppnår 

stålets maximala spänning, ft, som utgör dess draghållfasthet, vid mötande av den 

slutliga töjningen, εsu. Därefter går stålet in i ett brottskede och armeringsstängerna 

slits till slut av vid för stor töjning12.  

 

 

       Figur 2.2 Armeringsstålets reaktionskurva utsatt för dragkraft 

  

                                                             
12 Engström, B. Beräkning av betongkonstruktioner, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Göteborg, 
2007 
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2.2.3 Platta på mark  

Platta på mark är en av de vanligast förekommande betongkonstruktionerna med 

hänsyn till grundläggning p.g.a. dess relativt enkla utförande. Innan gjutning av 

plattan schaktas jordmassor bort för att möjliggöra ett dräneringssystem med uppgift 

att avleda vattnet från byggnaden. Det dränerande skiktet är 150-200 mm tjockt och 

består oftast av antingen tvättad makadam eller singel.  Konstruktionen gjuts sedan 

direkt mot det fasta underlaget, antingen mot en täckande markisolering eller direkt 

mot det dränerande skiktet, beroende på om konstruktionen har underliggande 

alternativt överliggande isolering13, sistnämnda ej att rekommendera eftersom 

plattan blir kall och fuktig som medför skador i anslutande material. Enär plattans 

utformning, se figur 2.3, är belagd med undre sidan direkt mot ett underlag kommer 

betongen att torka ut olika fort. Vilket resulterar i ensidig krympning av 

betongplattan eftersom överkanten torkar ut snabbare än underkanten, inre 

tvångsspänningar uppstår och sprickor kan uppkomma om de överstiger betongens 

draghållfasthet.  

 

 

Figur 2.3 Platta på mark med underliggande isolering, bild tagen från 

http://www.anticimex.com/sv/se/Privat/Fukt/Grund-och-kallare/Platta-pa-mark/ 

  

                                                             
13 Sandin, K. Praktisk husbyggnadsteknik, Studentlitteratur, Lund, 2010 (ISBN 91-44-04879-3) 
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2.3 Materialsamverkan 

2.3.1 Betongens sammansättning  

Betong består, som tidigare nämnt av huvudbeståndsdelarna cement, vatten och 

ballast samt tillsatsmedel för påverkan av betongens egenskaper. Proportionering av 

betongens beståndsdelar är av stor betydelse med hänsyn till storleken på 

uttorkningskrympningen och betongens hållfasthet. Särskilt viktig roll har 

proportionen mellan cement och vatten som genom en kemisk reaktion, 

hydratisering, hårdnar till en produkt som är beständig mot vatten och binder upp 

ballasten i betongen. Den s.k. cementpastan utgör, efter hydratisering, betongens 

bindemedel. Proportionsförhållandet mellan cement och vatten, redovisas med 

vattencementtalet(vct), är explicit avgörande för cementpastans egenskaper och 

därmed avgörande för betongens beständighet.  

 

��� = ��  

där  

W  är mängden blandningsvatten [kg/m3] 

C  är mängden cement [kg] 

 

Vattencementtalet är avgörande för betongens hållfasthet och det är huvudsakligen 

den successiva förbättringen av bindemedlen som ligger till grund för 

betongmaterialets goda utveckling. Vikten av ett bra bindemedel visar sig genom 

möjlig framtagning av betong med högre hållfastheter eftersom det optimerar 

sammanbindningen av ballastkornen i betongen, fyller ut hålrum14 och omsluter 

armeringsjärnen. Hårt sammanbundet bergmaterial leder till ökad hållfasthet hos 

betongen. Där av är det även viktigt att ta hänsyn till kornstorlekar i hänsyn till 

ballastens materialfördelning i betongens sammansättning15. 

                                                             
14 Burström, P.G. Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, Studentlitteratur, Lund, 
2010 (ISBN 978-91-44-02738-8) 
15 Burström, P.G. Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning…, 20 
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2.3.2 Armeringens vidhäftning 

Armeringens roll i en betongkonstruktion är att öka dess bärförmåga genom höjning 

av momentkapaciteten. Armering gjuts in i betongen och sitter därmed direkt 

förankrad i betongen. Via vidhäftning till betongen och kontaktryck mellan 

armeringsstängernas förtagningar sker kraftöverföring mellan armering och betong. 

Den vanligast förekommande armeringstypen är kamstänger, vars “kammar” överför 

förekommande dragkraft till betongen. Denna överföring är som störst i de centrala 

delarna av tvärsnittet för att hålla jämvikt mellan betong-och stålspänningen, σc och 

σs, då betongens draghållfasthet är betydligt lägre än stålets. I ändarna var 

vidhäftningsområdet av armering till betong är, även kallat överföringssträcka(lt), är 

stålspänningen som störst i och med att kanterna hos en platta på mark utsatt för 

drag har en tendens att kröka sig uppåt p.g.a. ensidig krympning under betongens 

uttorkning. Vilket även redovisas i form av stålets töjning, εs, som blir större än 

betongspänningen, εc, då den krymper. Se figur 2.4. På en liten sträcka, Δr, invid 

kanterna är vidhäftningsspänningarna noll eftersom ett vidhäftningsbrott kommer 

att inträffa p.g.a. den belastning som tar på den fria kanten. 
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Figur 2.4 Fördelning av betong- stål och vidhäftningsspänningar i en armerad 

konstruktion belastad av en dragkraft mindre än spricklast 

Tilltagande dragkraft, N, i stålet medför en ökad överföringssträcka, dock samma 

spänningstillstånd som tidigare, och ökade spänningar i tvärsnittets centrala del. 

Slutligen uppnås spricklasten, Ncr, som resulterar i att spänningen i betongen,σct, 

överstiger dess draghållfasthet, fct, och sprickor uppstår inom ett specificerat område. 

Se figur 2.5.  
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Figur 2.5 Fördelning av betongspänningar i armerad konstruktion vid 

tilltagande dragkraft upp till spricklast 
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När sprickbildningsprocessen är igång kommer sprickor att uppkomma på 

varierande avstånd, utan någon tillförande last. Vid ökande last kommer bara de 

befintliga sprickorna att vidga sig ännu mer. Hur stora avstånden mellan uppkomna 

sprickor beror på hur lång överföringssträckan av dragkraften är, som i sin tur beror 

av kraftöverföringen mellan armering och betong16. Kamstänger är bra i 

vidhäftningssynpunkt då de ligger där de ska och inte glider, vid släta stänger måste 

en säkerhetsfaktor beaktas17. Likaså är vattencementalet en inverkande faktor. Ett 

förhöjt vattencementtal skulle kunna orsaka glidning mellan armering och betong18. 

Det skulle leda till mindre kraftöverföring från armering till betong vilket slutligen 

skulle medföra brott i armeringsstålet, det slits till slut av. Armeringens tillförande är 

att förebygga sprickbildning, i detta fall genom att finfördela sprickorna över 

tvärsnittet och på så sätt begränsa sprickvidderna samt medföljande defekter. Denna 

typ av armering kallas för sprickarmering, d.v.s. den armering som avser den totala 

mängd, inklusive minimiarmering, som krävs för att uppfylla ett sprickviddskrav 

avseende att fördela sprickor så de blir fler men mindre snarare än mindre och grova. 

 

Figur 2.6 Bild på sprickbildning på platta på mark orsakad av krympning, bild 

tagen från http://www.armeringdirekt.se/blogg/tag/armering/ 

                                                             
16 Engström, B. Beräkning av betongkonstruktioner, 18 
17 Är densamma i alla normer. 
18 Engström, B. Beräkning av betongkonstruktioner, 18 
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2.4 Sprickbildning - uppkomsten av krympsprickor 

2.4.1 Krympsprickor 

Sprickor generellt är den huvudsakliga skadeorsaken på platta på mark, men 

krympsprickor är den dominerande spricktypen. De uppstår till följd av förhindrad 

krympning under plattans uttorkning. Förhindrad krympning skapar tvångslaster i 

plattan under uttorkningstiden. Dessa tvångslaster är av avgörande betydelse att ta i 

beaktning vid dimensionering av platta på mark då i många fall överstiger värdet av 

de mekaniska lasterna. Dock så är problematiken i detta att konstruktörer idag är 

vana vid att enbart behandla mekaniska laster och därmed är osäkra på hur man ska 

gå tillväga vid beaktning av tvångslaster då man tidigare, enligt föregående norm 

BBK 04, gjorde antagandet att beräknad minimiarmering var tillräcklig för 

sprickfördelning i hänsyn till sprickor orsakade av tvångslaster. Idag är det av stor 

betydelse att klargöra vad som gäller för att kunna dimensionera en platta på mark 

med ett säkerställande resultat som håller i längden. 

2.4.2 Krympning 

Krympningen definieras som volymminskning av tvärsnittet och under betongens 

uttorkningstid så kommer den att börja dra ihop sig. Vid förhindrande av dessa 

krymprörelser i betongen under tiden som den torkar ut uppstår det inre 

tvångsspänningar i betongkonstruktionen. Plattan utsätts för både axialkrympning 

och ensidig uttorkning, så kallad gradientkrympning. Krympningens storlek är 

beroende av betongens sammansättning och den omgivande miljön, den relativa 

luftfuktigheten (RF)19. Axialkrympning innebär att konstruktionen vill krympa i 

transversalled. Vid obefintligt tvång kan en platta krympa fritt och inga 

dragspänningar erhålls, men för platta på mark förutsätts plattan utsättas för 

begränsat tvång förorsakad av friktion mellan betongplattan och underlaget, vilket 

medför en dragspänning över hela betongtvärsnittet. Genom att undvika fastlåsning, 

det vill säga avstå från fastgjutning av betonggolvet i olika konstruktionselement 

                                                             
19 Burström, P.G. Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning…, 20 
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samt använda dubbla lager plastfolie under bottenplattan, kan graden av tvång 

minskas, då plattan kan krympa fritt. Gradientkrympningen ger upphov till 

kantresning.  

 

Figur 2.7 Uppträdande dragspänningar mellan två sprickor i betongen vid 

kantresning 

De högre fuktförhållandena i marken hindrar plattans uttorkning i underkant, 

medan betonggolvets övre yta kan torka ut med en högre hastighet. Detta ger 

golvkonstruktionen en ojämn fuktfördelning som medför att betongens överyta vill 

dra ihop sig mer än övriga konstruktionen och ger plattan en konkav form. 

Betonggolvets tyngd samt fastlåsning i hörnen motverkar kantresning och medför 

dragspänningar i golvets överkant.  

2.5 Förebyggande åtgärder 

Betongplattans sprickbildning, orsakad av inre tvångskrafter, kan minimeras genom 

ett armeringsinnehåll motsvarande beräknad minimiarmering, sprickfördelande 

armering, som även kan kompletteras med tätt placerade fogar som beviljar 

eventuella rörelser i plattan. Andra åtgärder är användande av ett glatt underlag som 

till exempel cellplast på dubbla lager plastfolie så den kan glida lättare och undvika 

fastlåsning av betonggolvet i olika konstruktionsdelar. Detta möjliggör att plattan 

kan krympa utan större motstånd. Betongens sammansättning har även betydelse, då 

ett högt vattencementtal fordras för en hög hållfasthet samtidigt som det leder till 

ökad krympning eftersom tillsättning av mer vatten ökar uttorkningstiden. Ur 
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ståndpunkt för sprickbegränsning är långsam uttorkning att föredra vilket dock inte 

är att i föredra i dagens projektering då tid är en stor kostnadsfråga. För att eliminera 

krympningen utan att reducera betongens hållfasthet kan krympreducerande 

tillsatsmedel istället nyttjas. Som enskild faktor är det den mest påverkande insats 

man kan göra eftersom det i praktiken är omöjligt att armera bort effekterna av 

krympningen. Sprickor kan som sagt aldrig förhindras helt men de kan finfördelas 

och motverka så pass att det kan förebygga långsiktiga skadliga defekter på 

konstruktionen.  
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KAPITEL 3 

METODIK OCH GENOMFÖRANDE 
 

3.1 Inledning 
I detta kapitel redovisas och analyseras beräkningsprincipen för minimiarmering och 

sprickviddberäkning enlig valda normer. Förklaringar till hur formlerna skiljer sig åt 

kommer att förklaras och gås igenom. En del upprepningar förekommer vid 

redovisning av formlerna nedan, t.ex. så är beräkningsprincipen för SS-EN och DS-

EN enligt EK 2 gällande minimiarmering exakt likadana. Vid 

sprickviddsberäkningarna förekommer vissa skillnader, vilka redovisas och 

förklaras. Avslutningsvis i detta kapitel kommer en alternativ metod att redovisas, 

en beräkningsmetod som redovisas i Bilaga D i Betongrapport nr 1320. 

3.2 Beräkningsgång för medverkande parametrar 
 

3.2.1 Minimiarmering enligt BBK 

Effektiv betongarea 
Dragzonen, d.v.s. den effektiva betongarean, är det omgivande området i betongen 

var betongen har samma tyngdpunkt som vidhäftande armering. I detta område 

medverkar betongen genom att överta dragkrafter från armeringen för att fördela 

spänningarna i tvärsnittet. 

�		,��� = 	 ∙ �	,��� ∙ �				�	��	�																																																																										�3.1� 
��,��� 	= 	����2� ! Ø; 	100�											%&�'	(ö*+�	 ,- 				����																											�3.2�	  

 

Figur 3.1 Bestämning av effektiv betongarea, Ac,eff (streckad yta) 

                                                             
20 Betongföreningen. Betongrapport nr 13. Industrigolv – Rekommendationer för projektering, materialval, 
produktion, drift och underhåll, Stockholm, 2008 (ISBN 91–973445-7-5) 
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Erforderlig armeringsmängd 
En erforderlig mängd minimiarmering, As, erfordras för att dragkraften i 

betongtvärsnittet, d.v.s. .�,��� ∙ /�0, vid uppsprickningen skapar en maximal 

stålspänning motsvarande 420 MPa. Vid mindre armeringsmängd kommer stålet att 

plasticeras och förekommande sprickor öppnas ännu mer vid fortsatt krympning. 

Armeringens påkänning, σs, ansätts till armeringens draghållfasthet, fyk, i 

bruksgränstillståndet. Betongens draghållfasthet fctk, förhöjs med 1,5 när en hög 

draghållfasthet anses ogynnsamt, vilket kommer att förutsättas i alla beräkningar för 

minimiarmering framöver.  

�1 	
≥ 	 �	34 ∙ �	3,���51 			 �	��	�																																																																																		�3.3� 
67 	= 	420	9:� 

/�0, = 1,5/�0< [MPa] 

Reducering av armeringsmängd för platta på mark med friktion  

Plattans underlag är självfallet av betydelse vid dimensionering i hänsyn till 

krympsprickor. Ifall ett glatt underlag nyttjas och friktionskoefficienten mellan 

betongplatta och underlag kan påvisas större än värdet 1,0 kan den erforderliga 

armeringsmängden reduceras med 30 procent. Detta på grund av att ett glatt 

underlag minimerar tvångskrafterna som uppstår över tvärsnittet och bidrar till 

sprickbildning. I detta fall har vi valt att bortse från denna reducering för att göra 

resultaten jämförelsebara då den inte beaktas enligt EK 2.  

.7,=�> 	= 	.7 	 ∙ 0,7																																																																																																							�3.4� 
 

  



22 

 

3.2.3 Minimiarmering enligt SS-EN 

Betongareans dragzon 
I dragzonen, som i detta fall avser hela tvärsnittet, medverkar betongen till att överta 

dragkraften från armeringen genom dess vidhäftning i betongen. Området utsätts för 

en dragkraft som vid uppnådd draghållfasthet orsakar sprickbildning i betongen.  

�	3 	= 	4 ∙ �					�	��	�																																																																																																																�3.5�	 

 

Figur 3.2 Hela tvärsnittet avsätts 

 

Erforderlig armeringsmängd 

En erforderlig mängd minimiarmering, As, fordras för att uppnå en tillräcklig kraft i 

armering för att spräcka betongen och ge en jämn sprickfördelning, snarare än att ge 

upphov till färre och större sprickor som en mindre mängd kan förorsaka. 

Armeringens påkänning, σs, ansätts utifrån kraven på betongkonstruktionens 

begränsning av sprickbredder. En reducerad stålspänning ger en större 

armeringsmängd och begränsar sprickvidderna. Hela tvärsnittet förutsätts helt 

dragen och betongarean för det dragna tvärsnittet, Act, medverkar vid sprickbildning. 

Betongens draghållfasthet ansätts vanligtvis till medeldraghållfastheten, fctm. 
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�1 	≥ 	@ ∙ @	 ∙ �	3� ∙ �	351 			 �	��	�																																																																								�3.6�	 
67 	= 	 /B< 

 

' = 1,0 liv ≤ 300 mm  

Interpolation utförs för mellanliggande värden! 

' = 0,65 liv ≤ 800 mm, koefficient som kompenserar för ojämna egenspänningar över 

stora tvärsnitt som medför en minskning av tvångskrafter, vilket kan resultera i 

sprickbildning vid lägre kraft. Förhållandet mellan k och tvärsnittsmåttet a 

redovisas i figur 3.3. 

 

Figur 3.3. Koefficienten k beror av tvärsnittsmåttet a 
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'� = 1,0 vid ren dragning, koefficient som beaktar spänningsfördelningen inom 

tvärsnittet omedelbart före uppsprickning och inre hävarmens ändring.  

'� = 0,4 vid ren böjning, koefficient som beaktar spänningsfördelningen inom tvärsnittet 

omedelbart före uppsprickning och inre hävarmens ändring.  

 

Figur 3.4. Faktorn kc för rektangulära tvärsnitt som funktion av förekommande 

betongspänning 
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3.2.4 Minimiarmering enligt DS-EN 

Betongareans dragzon 

I dragzonen, som i detta fall avser hela tvärsnittet, medverkar betongen till att överta 

dragkraften från armeringen genom dess vidhäftning i betongen. Området utsätts för 

en dragkraft som vid uppnådd draghållfasthet orsakar sprickbildning i betongen.  

�	3 	= 	4 ∙ �					�	��	�																																																																																																																�3.7�	 
 

Erforderlig armeringsmängd   

En erforderlig mängd minimiarmering, As, fordras för att uppnå en tillräcklig kraft i 

armering för att spräcka betongen och ge en jämn sprickfördelning, snarare än att ge 

upphov till färre och större sprickor som en mindre mängd kan förorsaka. 

Armeringens påkänning, σs, ansätts utifrån kraven på betongkonstruktionens 

begränsning av sprickbredder. En reducerad stålspänning ger en större 

armeringsmängd och begränsar sprickvidderna. Betongarean för det dragna 

tvärsnittet, Act, ansätts till hela tvärsnittet. Betongens draghållfasthet ansätts 

vanligtvis till medeldraghållfastheten, fctm. 

�1 	≥ 	@ ∙ @	 ∙ �	3� ∙ �	351 	 	�	��	�																																																																										�3.8� 
67 	= 	 /B< 

 

' = 1,0 liv ≤ 300 mm  

Interpolation utförs för mellanliggande värden! 

' = 0,65 liv ≤ 800 mm, koefficient som kompenserar för ojämna egenspänningar över 

stora tvärsnitt som medför en minskning av tvångskrafter, vilket kan resultera i 

sprickbildning vid lägre kraft. 
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'� = 1,0 vid ren dragning, koefficient som beaktar spänningsfördelningen inom 

tvärsnittet omedelbart före uppsprickning och inre hävarmens ändring  

'� = 0,4 vid ren böjning, koefficient som beaktar spänningsfördelningen inom tvärsnittet 

omedelbart före uppsprickning och inre hävarmens ändring.  

 

3.2.5 Sprickbredd enligt BBK 

Medelsprickavstånd vid betongytan 

Sprickavståndet tar hänsyn till betongens draghållfasthet, täckskikt, stängernas s-

avstånd och diameter, mängd och typ av armering, samt den effektiva betongarean. 

1D,�EF 	= 	GH	 !	IJI K øMDN		����																																																																							�3.9� 
Faktor k1 är en koefficient som tar hänsyn till armeringens vidhäftning i betongen. 

Kamstänger med god vidhäftning ger en mindre sprickvidd. Under 

sprickbildningsförloppet tar armeringen upp hela dragkraften som sedan överförs 

till den omgivande betongen.  

κQ = 	0,8 för kamstänger 

κQ 	= 	1,2 för profilerade stänger 

κQ 	= 	1,6 för släta stänger 

Faktor k2 är en koefficient som beaktar tvärsnittets töjningsfördelning. Om 

konstruktionen ej utsätts för momentbelastning ansätts faktorn till 0,25. 

κ- = 0,125 KRQ ! R-RQ N																																																																																														�3.10� 
εQ = 	��äU+VW��X�+	+�öU+��	%U�*�öYVWV*  

ε- 	= 	��äU+VW��X�+	�WV+��	%U�*�öYVWV* 

Eftersom centrisk dragning förutsätts över hela tvärsnittet så kommer ε1 och ε2 bli 

lika stora, vilket medför ett resultat på säkra sidan för sprickviddsberäkningar. 
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Armeringsförhållandet, Z=, beräknas genom att dividera armeringsmängden med 

den effektiva betongarean. 

Z= 	= 	 .7.�,��� 																																																																																																													�3.11� 
Reduceringsfaktor, v 

Stålspänningen kan reducera med faktor, ν, en koefficient som beaktar att den 

dragna betongen mellan sprickor medverkar vid upptagning av dragspänning. 

[	 = 	1 − K ]2,5^QN K67=67 N 	%&�'	 ≥ 	0,4																																																														�3.12� 
 

] = 1,0 vid beaktning av första pålastningen 

] = 0,5 vid beaktning av långtidslast och mångfaldig lastupprepning 

 

Spänningen per armeringsstång vid uppsprickning 

Den maximala spänning som uppstår i stålet vid betongens uppsprickning beror på 

betongens maximala dragkapacitet. Vid förhindrad krympning uppstår en 

dragspänning över betongtvärsnittet, med följd av en dragkraft som överförs och 

fördelas över samtliga armeringsstänger vid uppsprickning. Den maximala 

spänningen i stålet ansätts dock högst till armeringens karaktäristiska 

draghållfasthet, fyk. Detta på grund av att det sker en omfördelning av spänningar 

mellan betong och armering vid uppnådd flytgräns. 

67= 	= 	_�=.7 	= /�0< ∙ .`.7 	�9:��																																																																													�3.13�	 
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Spänningen,	6�, i betongen vid uppsprickning kan beräknas med kännedom om 

materialets maximala draghållfasthet,	/�0<. Den första sprickan bildas när 

dragspänningen i betongen överstiger draghållfastheten.  

6� = _�=.` 	> 	/�0<	�9:��																																																																																									�3.14� 
Spricklasten,	_�U, beräknas genom att multiplicera betongens dragspänning med 

arean för det ekvivalenta betongtvärsnittet, AI. Det ekvivalenta betongtvärsnittet tar 

hänsyn till betongens samverkan med armering vid lastupptagning före 

sprickbildning.  

_�= 	= 	6� ∙ .` 	= 		 /�0< ∙ .` 	�9:��																																																																							�3.15� 
 

.` 	= 	A� ! A7�α − 1�					�	��-	�																																																																								�3.16�  
α = E7e�f 																																																																																																																					�3.17� 

Spänningen per armeringsstång vid uppsprickning beräknas genom att dividera 

spricklasten med arean för samtliga armeringsstänger. 

67= 	= 	_�=.7 	= /�0< ∙ .`.7 	�9:��																																																																										�3.18�	 
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Spänningen per armeringsstång vid slutkrympning 

Den maximala spänning som uppstår i stålet antas bero på slutkrympningen. 

Betongens krympning motverkas vilket ger en krympkraft som fördelas som en 

dragspänning över samtliga armeringsstänger, dock begränsas den maximala 

dragspänningen till stålets karaktäristiska draghållfasthet, då flytning i stålet 

uppstår. Detta på grund av att det sker en omfördelning av spänningar mellan 

betong och armering vid uppnådd flytgräns. 

 

51 =	�ghK	i ∙ j ∙ �k�1 ; �l@; 51DN �mnE�																																																																									�3.19� 
 

Spänningen i betongen vid slutkrympning kan beräknas med kännedom om 

materialets slutkrympning och elasticitetsmodul.  

6� 	= 	 R�7 ∙ e�f	�9:��																																																																																													�3.20� 
Lasten beräknas genom att multiplicera betongens dragspänning med arean för 

betongtvärsnittet. 

_	 = 	6� ∙ .` 	= 		 R�7 ∙ e�f ∙ .� 	�_�																																																																							�3.21� 
 

Spänningen per armeringsstång vid slutkrympning kan beräknas genom att dividera 

spricklasten med arean för samtliga armeringsstänger. Dock ansätts maximal 

spänning till armeringsstålets karaktäristiska flytgräns. Detta på grund av att det 

sker en omfördelning av spänningar mellan betong och armering vid uppnådd 

flytgräns. Armeringsspänningen vid uppsprickning, 67=, kommer därtill ej 

överskridas. 

67 	= 	 _.7 	= 	 R�7 ∙ e�f ∙ .`.7 			%&�' 	��� /B< 	XooXU 67=	�9:��																								�3.22� 
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Sprickbredd  

En beräknad medelsprickvidd invid armering, wm ,kan tas fram genom att 

multiplicera reduceringsfaktor, ν,  med medelsprickavståndet och töjningen i 

armeringen. Utifrån medelsprickavståndet kan en karaktäristisk sprickbredd, wk, 

beräknas. Armeringens medeltöjning, εsm = σs/Es, beräknas genom att ansätta 

beräknad stålspänning för sprucket tvärsnitt, σsr. Vid uppnådd spricklast påbörjas en 

sprickbildningsprocess. Sprickor uppstår på varierande sträckor från varandra, invid 

varje spricka sker ett lokalt vidhäftningsbrott vilket innebär att armeringen släpper 

från betongen. Vid första sprickan uppstår en stålspänning som förblir oförändrad 

oavsett tilltagande dragkraft, vilket leder till ökade sprickbredder för de redan 

befintliga sprickorna. Detta beror på att sprickor inte kan uppkomma hur tätt som 

helst över tvärsnittet eftersom överföringssträckan måste motsvara det avstånd som 

kraftöverföringen från armeringen kräver för att uppnå betongens maximala 

draghållfasthet, fctk.  

p@ 	= 	J, q ∙ p�	����																																																																																											�3.23� 
rf 	= 	s 67e7 +=f		����																																																																																												�3.24� 
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3.2.6 Sprickbredd enligt SS-EN 

Effektiv betongarea 

I dragzonen, som i detta fall avser det effektiva tvärsnittet, medverkar betongen till 

att överta dragkraften från armeringen genom dess vidhäftning i betongen. Området 

utsätts för en dragkraft som vid uppnådd draghållfasthet orsakar sprickbildning i 

betongen.  

�		,��� = 	 ∙ �	,��� ∙ �		�	��	�																																																																											�3.25� 
��,��� 	= 	�WV K2,5�( − %�; (2N	����																																																																�3.26� 

Sprickavstånd vid betongytan 

1	D,�EF =	@t ∙ 	 ! @J ∙ @ ∙ @u ØM��� 	 ����																																																								�3.27� 

Z	��� = .7.�,��� 																																																																																																											�3.28� 
Faktor k1 är en koefficient som tar hänsyn till armeringens vidhäftning i betongen. 

Kamstänger med god vidhäftning ger en mindre sprickvidd. Under 

sprickbildningsförloppet tar armeringen upp hela dragkraften som sedan överförs 

till den omgivande betongen.  

'Q 	= 	0,8 för kamstänger 

'Q 	= 	1,2 för profilerade stänger 

'Q 	= 	1,6 för släta stänger 

Faktor k2 är en koefficient som beaktar tvärsnittets töjningsfördelning. Om 

konstruktionen ej utsätts för momentbelastning ansätts faktorn till 1,0, som 

motsvarar centrisk dragning. 

'- 	= 	0,5 vQwv-vQ 	= 1,0 vid ren dragning  

'x 	= yØ� = y∙Q-xz = 2,4 rekommenderat värde, NA parameter 

'{ = 0,425  rekommenderat värde, NA parameter 



32 

 

Sprickbredd  

Beräknad karaktäristisk sprickbredd, wk, avser kravet på begränsning av sprickor. 

Vid beräkning av sprickbredden multipliceras det maximala sprickavståndet med 

töjningsskillnaden, εsm-εcm, mellan armering och betong. Armeringens medeltöjning, 

εsm = σs/Es, beräknas genom att ansätta beräknad stålspänning för sprucket tvärsnitt, 

σsr. Vid uppnådd spricklast påbörjas en sprickbildningsprocess. Sprickor uppstår på 

varierande sträckor från varandra, invid varje spricka sker ett lokalt 

vidhäftningsbrott vilket innebär att armeringen släpper från betongen. Vid första 

sprickan uppstår en stålspänning som förblir oförändrad oavsett tilltagande 

dragkraft, vilket leder till ökade sprickbredder för de redan befintliga sprickorna. 

Detta beror på att sprickor inte kan uppkomma hur tätt som helst över tvärsnittet 

eftersom överföringssträckan skall motsvara det avstånd som kraftöverföringen från 

armeringen kräver för att uppnå betongens maximala draghållfasthet, fctk. 

Förekommande dragkraft ger upphov betongens medelkrympning, εcm, som beaktar 

inverkan av dragen betong mellan sprickorna. Den beräknas med hänseende till 

lastens varaktighet, kt, det effektiva armeringsinnehållet, ρeff, betongens 

medeldraghållfasthet, fctm, och förhållandet mellan armeringens och betongens 

elasticitetsmodul, Es/Ecm.   

p@ 	= 	 1D,�EF�i1� 	− 	i	��	����																																																																								�3.29� 

R7f 	− 	R�f 	= |67 	− 	'0 K/�0f�0�Z},��� N ~1 ! �X ∙ Z},�����
e7 ≥ 	0,6 67e7 																	�3.30� 

 

Faktor kt är en koefficient som tar hänsyn till lastens varaktighet 

'0 	= 	0,6  korttidstidslast 

'0 = 	0,4  långtidslast 
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Spänningen per armeringsstång vid uppsprickning 

Den maximala spänning som uppstår i stålet vid betongens uppsprickning beror på 

betongens maximala dragkapacitet. Vid förhindrad krympning uppstår en 

dragspänning över betongtvärsnittet, med följd av en dragkraft som överförs och 

fördelas över samtliga armeringsstänger vid uppsprickning. Den maximala 

spänningen i stålet ansätts dock högst till armeringens karaktäristiska 

draghållfasthet, fyk. Detta på grund av att det sker en omfördelning av spänningar 

mellan betong och armering vid uppnådd flytgräns. 

51D 	= 	min K/�0< ∙ .`.7 ; /B<N �9:��																																																																																			�3.31� 
Spänningen i betongen vid uppsprickning kan beräknas med kännedom om 

materialets maximala draghållfasthet. Den första sprickan bildas när dragspänningen 

i betongen överstiger draghållfastheten.  

6� = _�=.` 	> 	 /�0<	�9:��																																																																																									�3.32� 
Spricklasten beräknas genom att multiplicera betongens dragspänning med arean för 

betongtvärsnittet. 

_�= = 6� ∙ .` 	= 		 /�0< ∙ .` 	�_�																																																																													�3.33� 
 

Spänningen per armeringsstång vid uppsprickning beräknas genom att dividera 

spricklasten med arean för samtliga armeringsstänger. 

51D 	= 	����� 	= ����∙���� 		%&�'	���	/B<																																																														�3.34�  
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3.2.7 Sprickbredd enligt DS-EN 

Effektiv betongarea 

Tillämpning av det fina sprickviddssystemet medför en dragzon motsvarande den 

effektiva betongarean, vilken medverkar till att överta dragkraften från armeringen.  

�		,��� = 	 ∙ �	,��� ∙ �		�	��	�																																																																											�3.35� 
��,��� 	= 	�WV K2,0�( − %�; (2N	���� 

Sprickavstånd vid betongytan 

1	D,�EF =	@t ∙ 	 ! @J ∙ @ ∙ @u ØM��� 	 ����																																																								�3.36� 
Z���	 = .7.�,��� 																																																																																																											�3.37� 

Faktor k1 är en koefficient som tar hänsyn till armeringens vidhäftning i betongen. 

Kamstänger med god vidhäftning ger en mindre sprickvidd. Under 

sprickbildningsförloppet tar armeringen upp hela dragkraften som sedan överförs 

till den omgivande betongen.  

'Q 		= 	0,8 för kamstänger 

'Q 		= 	1,2 för profilerade stänger 

'Q 		= 	1,6 för släta stänger 

Faktor k2 är en koefficient som beaktar tvärsnittets töjningsfördelning. Om 

konstruktionen ej utsätts för momentbelastning ansätts faktorn till 1,0, som 

motsvarar centrisk dragning. 

'- 	= 	0,5 v�wv�v� 	= 1,0 vid ren dragning 

'x 	= 	3,4 �-z� �
��	 rekommenderat värde, NA parameter 

'{ = 0,425  rekommenderat värde, NA parameter 
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Sprickbredd  

Beräknad karaktäristisk sprickbredd, wk, avser kravet på begränsning av sprickor. 

Vid beräkning av sprickbredden multipliceras det maximala sprickavståndet med 

töjningsskillnaden, εsm-εcm, mellan armering och betong. Armeringens medeltöjning, 

εsm = σs/Es, beräknas genom att ansätta beräknad stålspänning för sprucket tvärsnitt, 

σsr. Vid uppnådd spricklast påbörjas en sprickbildningsprocess. Sprickor uppstår på 

varierande sträckor från varandra, invid varje spricka sker ett lokalt 

vidhäftningsbrott vilket innebär att armeringen släpper från betongen. Vid första 

sprickan uppstår en stålspänning som förblir oförändrad oavsett tilltagande 

dragkraft, vilket leder till ökade sprickbredder för de redan befintliga sprickorna. 

Detta beror på att sprickor inte kan uppkomma hur tätt som helst över tvärsnittet 

eftersom överföringssträckan skall motsvara det avstånd som kraftöverföringen från 

armeringen kräver för att uppnå betongens maximala draghållfasthet, fctk. 

Förekommande dragkraft ger upphov betongens medelkrympning, εcm, som beaktar 

inverkan av dragen betong mellan sprickorna. Den beräknas med hänseende till 

lastens varaktighet, kt, det effektiva armeringsinnehållet, ρeff, betongens 

medeldraghållfasthet, fctm, och förhållandet mellan armeringens och betongens 

elasticitetsmodul, Es/Ecm.   

p@ =	1D,�EF�i1� 	− 	i	��	����																																																																									�3.38� 
 

R7f 	− 	R�f 	= |67 	− 	'0 K/�0f�0�Z��� N ~1 ! � ∙ Z�����
e7 ≥ 	0,6 67e7 																						�3.39� 
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Spänningen per armeringsstång vid uppsprickning 

Den maximala spänning som uppstår i stålet vid betongens uppsprickning beror på 

betongens maximala dragkapacitet. Vid förhindrad krympning uppstår en 

dragspänning över betongtvärsnittet, med följd av en dragkraft som överförs och 

fördelas över samtliga armeringsstänger vid uppsprickning. Den maximala 

spänningen i stålet ansätts dock högst till armeringens karaktäristiska 

draghållfasthet, fyk. Detta på grund av att det sker en omfördelning av spänningar 

mellan betong och armering vid uppnådd flytgräns. 

51D 	= 	min K/�0< ∙ .`.7 ; /B<N	�9:��																																																																																			�3.40� 
	 

Spänningen i betongen vid uppsprickning kan beräknas med kännedom om 

materialets maximala draghållfasthet. Den första sprickan bildas när dragspänningen 

i betongen överstiger draghållfastheten.  

6� 	= _�=.` 	> 	/�0<	�9:��																																																																																								�3.41� 
Spricklasten beräknas genom att multiplicera betongens dragspänning med arean för 

betongtvärsnittet. 

_�= =	6� 	 ∙ .` 	= 		 	/�0< ∙ .` 	�_�																																																																										�3.42� 
Spänningen per armeringsstång vid uppsprickning beräknas genom att dividera 

spricklasten med arean för samtliga armeringsstänger. 

67= 	= 	_�=.7 	= 	/�0< ∙ .`.7 		%&�'max /B< �9:��																																																		�3.43� 
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3.2.8 Alternativa metoder för sprickviddsbegränsning 

Den alternativa metoden för uppfyllande av specifika sprickvidder ger normalt 

mindre sprickfördelande armeringsmängd än strikt beräkning enligt EK 2. Den 

alternativa metoden tillämpar beräkningar för fint och grovt sprickviddssystem. 

Genom uppfyllande av kravet att armeringsstängernas s-avstånd ej överstiger 

definierat värdet enligt formel (3.46), tillämpas det fina sprickviddssystemet, som 

begränsar sprickvidden inom ett symmetriskt område kring armeringen. Det grova 

sprickviddssystemet ger normalt större sprickbredder än det fina spricksystemet och 

tillämpas inte i DS/EN 1992-1-1. Detta på grund av att vid begränsning av 

sprickvidder krävs som regel alltid en stor armeringsmängd med följd av att 

armeringsavståndet blir så pass litet att beräkning görs enligt det fina 

sprickviddssystemet.  En svensk beräkningsmodell anpassad efter den danska 

metoden finns redovisad i bilaga D i Betongrapport 13. 

 

3.2.9 Enligt danska normen DS/EN 1992-1-1 

Armeringsförhållande 

ρ	 = 	| Ø ∙ f��,���4E7< ∙ k ∙ w<�
Q/- 																																																																																									�3.44� 

 

f��,��� 	= 	0,5�0,1f�<�Q/-	�9:��																																																																													�3.45� 
 

k	 = 	1,0 för fint sprickviddssystem, se figur 3.1 

 

 

Figur 3.5 Fint sprickviddsystem, Ac,eff ansätts till aktuell effektiv betongarea 
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k	 = 	2,0 för grovt sprickviddssystem, se figur 3.2,                       

 

Figur 3.6 Grovt sprickviddsystem, Ac,eff ansätts till hela tvärsnittsarean 

 

 

Figur 3.7 Sprickfördelning, redovisande bild över sprickornas fördelning 

 

Armeringsavståndet, as, ska uppfylla villkoret  
 

�7 		≤ 		5��	 ! 	ø/2�	����																																																																																					�3.46� 
När villkoret är uppfyllt tillämpas det fina spricksystemet, eftersom att 

armeringsstängerna ligger så pass nära varandra kommer sprickorna att fördelas 

jämnt över tvärsnittet. 

 

Erforderlig armeringsmängd 

En erforderlig mängd minimiarmering, As, fordras för att uppnå en tillräcklig kraft i 

armering för att spräcka betongen, samt ge en jämn sprickfördelning.  

�1 = 	M ∙ �			�	��	�																																																																																																															�3.47� 
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3.2.10 Enligt Bilaga D 

Armeringsförhållande 

ρ	 = 	| Ø ∙ f��,���4E7< ∙ w<�
Q/- 																																																																																															�3.48� 

 

f	��,��� = 	0,5f�0f	�9:��																																																																																																							�3.49� 
 

Erforderlig armeringsmängd 

En erforderlig mängd minimiarmering, As, fordras för att uppnå en tillräcklig kraft i 

armering för att spräcka betongen, samt ge en jämn sprickfördelning.  

�1 = 	M ∙ �						�	��	�																																																																																																															�3.50� 
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3.11 Beräkningsexempel  
 

3.11.1 Inledning 
Beräkningar utförs för sprickfördelande minimiarmeringsmängd för platta på mark 

enligt BBK, samt EK 2 tillämpat på svenska och danska normen. Med uträknad 

minimiarmering beräknas även sprickbredden enligt norm för en senare jämförelse 

och analys. Plattan på mark förutsätts vara helt dragen på grund av 

tvångspänningarna förorsakade av krympning. Grundkonstruktionen ovan mark 

tillhör livklass 50, L50. Följande beräkningar betraktar plattan som en 

enmetersstrimla. 

Förutsättningar 
Exponeringsklass: XC3 

Betongkvalitet: C30/37 

Täckande betongskikt: 35 mm 

Armeringstyp: B500B Ø12

 

 

Armering B500B 
  Karaktäristisk draghållfasthet, fyk 500 MPa 

Elasticitetsmodul, Es 200 GPa 
Stångdiameter, Ø 12 mm 
Stångarea, As,stång 113,097 mm2 
   
Kontroll: Detta ger ett minsta täckande betongskikt på 20 mm för att uppfylla villkoret mot 

korrosion enligt SS 13 70 03. 

Betong C30/37 
  

Medeltryckhållfasthet, fcm 38 MPa 

Karaktäristisk tryckhållfasthet, fck 30 MPa 

Karaktäristisk draghållfasthet, fctk 1,9 MPa 

Medeldraghållfasthet, fctm 2,9 MPa 

Övre karaktäristisk draghållfasthet, fctk,0,95 3,8 MPa 

Elasticitetsmodul, Ecm 33 GPa 

Slutkrympning, εcs 0,4 ‰ 

Vattencementtal, vct,ekv 0,55 % 
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3.11.2 Exempel 1 - platttjocklek 250 mm 
 

3.11.2.1 Minimiarmering enligt BBK 
 

Effektiv betongarea 
�		,��� = 	 ∙ �	,��� ∙ � = 	2 ∙ 100 ∙ 1000 = HH	HHH�� 

�	�,��� = 	����2� ! Ø; 	100� 	= 	max�70 ! 12; 100� = 100	�� 

%&�'	(ö*+�	 (2 = 2502 = 125	�� 

 

Erforderlig armeringsmängd 
 

�1 ≥	�	34 ∙ �	3,���51 = 2,85 ∙ 200	000420 = JtGq, Jut	�� 

 

67 	= 	420	9:� 

/�0, = 1,5/�0< = 1,5 ∙ 1,9 = 2,85	9:� 
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3.11.2.2 Minimiarmering enligt SS-EN 
 

3.11.1.2.1 Betongareans dragzon 
 

�	3 = 	4 ∙ �	 = 250 ∙ 1000 = GH	HHH	�� 

 

Erforderlig armeringsmängd 

 

�1 	≥ 	@ ∙ @	 ∙ �	3� ∙ �	351 	= 	1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,9 ∙ -z�	���z�� = JuGH	��	  
67 	= 	 /B< = 500	9:� 

 

' = 1,0 liv ≤ 300mm 

'� = 1,0 vid ren dragning  
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3.11.2.3 Minimiarmering enligt DS-EN 
 

Betongareans dragzon 
 

�	3 	= 	4 ∙ �	 = 250 ∙ 1000 = GH	HHH	�� 

 

Erforderlig armeringsmängd 
 

�1 	≥ 	@ ∙ @	 ∙ �	3� ∙ �	351 	= 	1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,9 ∙ -z�	���z�� = JuGH	��	  
 

67 	= 	 /B< = 500	9:� 

' = 1,0 liv ≤ 300mm 

'� = 1,0 vid ren dragning  
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3.11.1.4 Sprickbredd enligt BBK 
 

Medelsprickavstånd vid betongytan 

1D,�EF	 = 	GH	 !	IJI K øMDN = 50 ! 0.8 ∙ 0,25 K 120,0068	N = uHt, � u	�� 

 

κQ 	= 	0,8   för kamstänger 

κ- = 0,125 �v�wv�v� � = 0,25 för ren dragning  

 

Z= =	 .7.�,��� 	= 	 1357,143200	000 	= 	0,0068 

 

Reduceringsfaktor, v 

[	 = 	1 − K ]2,5κQN K67=67 N = 1 − K 1,02,5 ∙ 0,8N K359,615500 N = H, qqH	 ≥ 	H, u 

 

] = 1,0 vid beaktning av första pålastning 

 

Spänningen per armeringsstång vid uppsprickning 

51D 	= 	min K/�0< ∙ .`.7 ; /B<N 	= 	�WV |1,9 ∙ 256	867,9651357,143 ; 500� 

51D 	= 	tG¡, �JG	mnE 
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Spänningen per armeringsstång vid slutkrympning 

51 	= 	�gh K	i ∙ j ∙ �k�1 ; �l@N 

51 	= 	�WV |	0,40 ∙ 33 ∙ 256	867,9651357,143 ; 500� 	= �WV�2498,379; 500� 
51 = GHH	mn 

R�7 = 0,40 ∙ 10¢x  

 

Sprickbredd vid armering 

p@ = 	J, qp� = 1,7 ∙ 0,363 = H, �Jq	�� 

 

p� 	= 	s 67e7 +=f = 0,500 ∙ 359,615200	000 ∙ 403,684 = 0,363	�� 
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3.11.1.5 Sprickbredd enligt SS-EN 
 

3.11.1.5.1 Effektiv betongarea 

�		,��� = 	 ∙ �	,��� ∙ �	 = 2 ∙ 102,5 ∙ 1000 = HG	HHH	�� 

 

��,��� 	= 	�WV K2,5�( − %�; (2N = min K2,5�250 − 209�; 0,252 N
= min�102,5; 125� = 102,5	�� 

 

Sprickavstånd vid betongytan 

1	D,�EF =	@t ∙ 	 ! @J ∙ @ ∙ @u ØM£,��� 

1	D,�EF 	= 	2,4 ∙ 35 ! 0,8 ∙ 1,0 ∙ 0,425 120,007073 = 	��J	�� 

 

Z��� 	= .7.�,��� 	= 	 1450205	000 = 0,007073 

 

Faktor k1 är en koefficient som tar hänsyn till armeringens vidhäftning i betongen.  

'Q 	= 	0,8  för kamstänger 

'- 	= 	0,5 v�wv�v� 	= 1,0 för ren dragning 

'x 	= yØ� = y∙Q-xz = 2,4 rekommenderat värde, NA parameter 

'{ = 0,425  rekommenderat värde, NA parameter 
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Sprickbredd vid betongytan p@ = 	1D,�EF�i1� 	− 	i	�� = 661 ∙ 0,0010116	 = 	H, �� 	�� 

 

R7f 	− 	R�f 	= |67 	− 	'0 K/�0f�0�Z},��� N ~1 ! � ∙ Z�����
e7 ≥ 	0,6 67e7 

R7f 	− 	R�f 	= |337,201	 − 	0,6 ∙ � 2,90,00707� �1 ! 6,061 ∙ 0,00707��
200	000 	 

R7f 	− 	R�f 	= 	0,0004033	 ≥ 	0,6 ∙ 337,201200	000 = 0,00101 

 

'0 = 	0,6  vid beaktning av korttidslast 

 

Spänningen per armeringsstång vid uppsprickning 
 

51D 	= 	min K/�0< ∙ .`.7 ; /B<N 	= 	�WV K1,9 ∙ 257	337,8791450 ; 500N
= 	ttq, HJ	mnE 
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3.11.1.6 Sprickbredd enligt DS-EN 

Effektiv betongarea 

�		,��� = 	 ∙ �	,��� ∙ �	 = 2 ∙ 82 ∙ 1000 = J�u	HHH	�� 

 

�	�,��� = 	�WV K2�( − %�; (2N = min K2�250 − 209�; 2502 N = min�82; 125�
= 82	�� 

 
 

Sprickavstånd vid betongytan 

1	D,�EF =	@t ∙ 	 ! @J ∙ @ ∙ @u ØM��� 

1	D,�EF = 2,717 ∙ 35 ! 0,8 ∙ 1,0 ∙ 0,425 120,00884 = 	GGq	�� 

 

Z��� 	= .7.�,��� 	= 	 1450164	000 = 0,00884 

 

'Q 	= 	0,8   för kamstänger 

'- 	= 	0,5 v�wv�v� 	= 1,0  för ren dragning 

'x 	= 	3,4 �-z� �
�� 	= 	3,4 �-zxz�

�� = 2,717 NA parameter 

'{ = 0,425   rekommenderat värde, NA parameter 
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Sprickbredd vid betongytan p@ = 	1D,�EF�i1� 	− 	i	�� = 557 ∙ 0,0010116 = 	H, G�t	�� 

 

R7f 	− 	R�f 	= |67 	− 	'0 K/�0f�0�Z��� N ~1 ! � ∙ Z�����
e7 ≥ 	0,6 67e7 

R7f 	− 	R�f 	= |337,201	 − 	0,6 � 2,90,00884� �1 ! 6,061 ∙ 0,00884��
200	000 	

= 	0,000995	 ≥ 	0,6 337,201200	000 = 0,00101 

 

Spänningen per armeringsstång vid uppsprickning 
 

51D 	= 	min K/�0< ∙ .`.7 ; /B<N 	= 	�WV K1,9 ∙ 257	337,8791450 ; 500N
= 	ttq, HJ	mnE 
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3.11.3 Exempel 2 - platttjocklek 500 mm 
 

3.11.3.1 Minimiarmering enligt BBK 
 

Effektiv betongarea 

�	,��� = 	 ∙ �	,��� ∙ �	 = 	2 ∙ 100 ∙ 1000 = HH	HHH	�� 

 

��,��� = 	����2� ! Ø; 	100� 	= 	max�70 ! 12; 100� 	= 	100	�� 

%&�'	(ö*+�	 (2 = 5002 	= 	250	�� 

 

Erforderlig armeringsmängd 

�1 	≥ 	 �	34 ∙ �	3,���51 	= 	2,85 ∙ 200	000420 	= 	JtGq, Jut	�� 

 

67 	= 	420	9:� 

/�0, 	= 	1,5/�0< 	= 	1,5 ∙ 1,9	 = 	2,85	9:� 
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3.11.3.2 Minimiarmering enligt SS-EN 
 

Betongareans dragzon 

�	3 	= 	4 ∙ �		 = 	500 ∙ 1000	 = 	GHH	HHH	�� 

 

Erforderlig armeringsmängd 

�1 	≥ 	@ ∙ @	 ∙ �	3� ∙ �	351 		= 	0,86 ∙ 1,0 ∙ 2,9 ∙ z��	���z�� 	= 	u¡u	��	  
 

67 	= 	 /B< 	= 	500	9:� 

 

' = 1,0 liv ≤ 300 mm. Genom interpolation kan ett k-värde beräknas 

' = 0,65 liv ≥ 800 mm 

 

'	 = 	1,0 − K1,0 − 0,65800 − 300	N �( − 300� 	= 	1 − 0,35500 �500 − 300� 	= 	0,860	 
 

'� = 1,0 vid ren dragning  
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3.11.3.3 Minimiarmering enligt DS-EN 
 

Betongareans dragzon 

�	3 	= 	4 ∙ �			 = 500 ∙ 1000 = GHH	HHH	�� 

 

Erforderlig armeringsmängd 

�1 	≥ 	@ ∙ @	 ∙ �	3� ∙ �	351 	= 	1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,9 ∙ z��	���z�� = u¡u	��	  
 

67 	= 	/B< = 500	9:�			     

 

' = 1,0 liv ≤ 300mm. Genom interpolation kan ett k-värde beräknas 

' = 0,65 liv ≥ 800mm 

@	 = 	1,0 − K1,0 − 0,65800 − 300	N �( − 300� 	= 	1 − 0,35500 �500 − 300� 	= 	H,  �H	 
 

'� = 1,0 vid ren dragning  
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3.11.3.4 Sprickbredd enligt BBK 
 

Medelsprickavstånd vid betongytan 

1D,�EF 	= 	GH	 !	IJI K øMDN = 50 ! 0,8 ∙ 0,25 K 120,00679	N = uHt, � u	�� 

 

κQ 	= 	0,8   för kamstänger 

κ- = 0,125 �v�wv�v� � = 0,25 för centrisk dragning  

 

Z= 	= 	 .7.�,��� 	= 	 1357,143200	000 	= 	0,00679 

 

Reduceringsfaktor, v 

[	 = 	1 − K ]2,5κQN K67=67 N = 1 − K 1,02,5 ∙ 0,8N K500500N = H, GHH	 ≥ 	H, u 

 

] = 1,0 vid beaktning av första pålastning 

 

Spänningen per armeringsstång vid uppsprickning 
 

51D 	= min		�	/�0< ∙ .`.7 ; /B<� = 	min	�1,9 ∙ 506	867,9651357,143 ; 500� = min�700; 500�
= GHH	mnE 
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Spänningen per armeringsstång vid slutkrympning 

51 	= 	�gh K	i ∙ j ∙ �k�1 ; �l@N 

51 	= 	�WV |	0,40 ∙ 33 ∙ 506	867,9651357,143 ; 500� 	= �WV�4863,158; 500�
= GHH	mnE 

 

R�7 = 0,40 ∙ 10¢x  

 

Sprickbredd p@ 	= 	J, qp� = 1,7 ∙ 0,505 = H,  G 	�� 

 

rf = 	s 67e7 +=f = 0,50 ∙ 500200	000 ∙ 403,684 = 0,505	�� 
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3.11.3.5 Sprickbredd enligt SS-EN 
 

Effektiv betongarea 

�	,��� 	= 	 ∙ �	,��� ∙ �	 = 2 ∙ 102,5 ∙ 1000 = HG	HHH	�� 

 

��,��� 	= 	�WV K2,5�( − %�; (2N = min K2,5�250 − 209�; 5002 N
= min�102,5; 250� = 102,5	�� 

 

Sprickavstånd vid betongytan 

1D,�EF =	@t ∙ 	 ! @J ∙ @ ∙ @u ØM��� 

1D,�EF 	= 	2,4 ∙ 35 ! 0,8 ∙ 1,0 ∙ 0,425 120,012166 = 	uJ¡	�� 

 

Z��� 	= .7.�,��� 	= 	 2494205	000 = 0,012166 

 

'Q 	= 	0,8  för kamstänger 

'- 	= 	0,5 vQwv-vQ 	= 1,0 för centrisk dragning 

'x 	= yØ� = y∙Q-xz = 2,4 rekommenderat värde, NA parameter 

'{ = 0,425  rekommenderat värde, NA parameter 

 

Sprickbredd vid betongytan p@ 	= 	 1D,�EF�i1� 	− 	i	�� = 419 ∙ 0,0014408	 = 	H, �Hu	�� 

 

R7f 	− 	R�f 	= |67 	− 	'0 K/�0f�0�Z},��� N ~1 ! � ∙ Z�����
e7 ≥ 	0,6 67e7 



56 

 

R7f 	− 	R�f 	= |390,529	 − 	0,6 ∙ � 2,90,01217� �1 ! 6,061 ∙ 0,01217��
200	000 	 

R7f 	− 	R�f 	= 	0,00118	 ≥ 	0,6 390,529200	000 = 0,00117 

 

'0 	= 	0,6  vid beaktning av korttidlast 

 

Spänningen per armeringsstång vid uppsprickning 
 

51D 	= min		�	/�0< ∙ .`.7 ; /B<� = 	min	�1,9 ∙ 512	621,1522494 ; 500�
= min�390,529; 500� = t¡H, G¡	mnE 
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3.11.3.6 Sprickbredd enligt DS-EN 
 

Effektiv betongarea  

�	,��� 	= 	 ∙ �	,��� ∙ �	 = 2 ∙ 82 ∙ 1000 = J�u	HHH	�� 

 

��,��� 	= 	�WV K2�( − %�; (2N = min K2�250 − 209�; 5002 N = min�82; 250�
= 82	�� 

 

Sprickavstånd vid betongytan 

1D,�EF =	@t ∙ 	 ! @J ∙ @ ∙ @u ØM��� 

1D,�EF = 2,717 ∙ 35 ! 0,8 ∙ 1,0 ∙ 0,425 120,01521 = 	H, t�t	�� 

 

Z��� 	= .7.�,��� 	= 	 2494164	000 = 0,01521 

 

'Q 	= 	0,8   för kamstänger 

'- 	= 	0,5 vQwv-vQ 	= 1,0  för centrisk dragning 

'x 	= 	3,4 �-z� �
�� 	= 	3,4 �-zxz�

�� = 2,717 NA parameter 

'{ = 0,425   rekommenderat värde, NA parameter 

 

Sprickbredd vid betongytan p@ =	1D,�EF�i1� 	− 	i	�� = 363 ∙ 0,00149 = 	H, GuJ	�� 

 

R7f 	− 	R�f 	= |67 	− 	'0 K/�0f�0�Z},��� N ~1 ! � ∙ Z�����
e7 ≥ 	0,6 67e7 
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R7f 	− 	R�f 	= |390,529	 − 	0,6 � 2,90,01521� �1 ! 6,061 ∙ 0,01521��
200	000 	 

R7f 	− 	R�f 	= 	0,00133	 ≥ 	0,6 390,529200	000 = 0,00117 

 

'0 	= 	0,6  vid beaktning av korttidslast 

 

Spänningen per armeringsstång vid uppsprickning 
 

51D 	= min		�	/�0< ∙ .`.7 ; /B<� = 	min	�1,9 ∙ 512	621,1522494 ; 500�
= min�390,529; 500� = t¡H, G¡	mnE 

 

R�7 = 0,40 ∙ 10¢x  
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3.11.4 Exempel 3 - platttjocklek 800 mm 

 

3.11.4.1 Minimiarmering enligt BBK 
 

Effektiv betongarea 
 

�	,��� 	= 	 ∙ �	,��� ∙ �	 = 	2 ∙ 100 ∙ 1000 = HH	HHH	�� 

 

��,��� 	= 	����2� ! Ø; 	100� 	= 	max�70 ! 12; 100� 	= 	100	�� 

%&�'	(ö*+�	 (2 = 8002 	= 	400	�� 

 

Erforderlig armeringsmängd 
 

�1 	≥ 	 �	34 ∙ �	3,���51 	= 	2,85 ∙ 200	000420 	= 	JtGq, Jut	�� 

 

67 	= 	420	9:� 

/�0, 	= 	1,5/�0< 	= 	1,5 ∙ 1,9	 = 	2,85	9:� 
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3.11.3.2 Minimiarmering enligt SS-EN 
 

Betongareans dragzon 

�	3 	= 	4 ∙ �	 = 	800 ∙ 1000	 = 	 HH	HHH	�� 

 

Erforderlig armeringsmängd 

�1 	≥ 	@ ∙ @	 ∙ �	3� ∙ �	351 	= 	0,86 ∙ 1,0 ∙ 2,9 ∙ ¤��	���z�� 	= 	tHJ�	��	  
 

67 	= 	 /B< 	= 	500	9:� 

 

' = 0,65 liv ≥ 800 mm 

'� = 1,0 vid ren dragning  

 

3.11.3.3  Minimiarmering enligt DS-EN 
 

Betongareans dragzon 

�	3 = 	4 ∙ �	 = 800 ∙ 1000 =  HH	HHH	�� 

 

Erforderlig armeringsmängd 

�1 	≥ 	@ ∙ @	 ∙ �	3� ∙ �	351 = 	1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,9 ∙ ¤��	���z�� = tHJ�	��	  
 

67 	= 	 /B< 	= 	500	9:� 

 

' = 0,65 liv ≥ 800 mm 

'� = 1,0 vid ren dragning  
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3.11.4.3 Sprickbredd enligt BBK 
 

Medelsprickavstånd vid betongytan 

1D,�EF = 	GH	 !	IJI K øMDN = 50 ! 0.8 ∙ 0,25 K 120,00679	N = uHt, � u	�� 

 

κQ 	= 	0,8 för kamstänger 

κ- = 0,125 �v�wv�v� � = 0,25 för ren dragning 

 

Z= 	= 	 .7.�,��� 	= 	 1357,143200	000 	= 	0,00679 

 

Reduceringsfaktor, v 
 

[	 = 	1 − K ]2,5κQN K67=67 N = 1 − K 1,02,5 ∙ 0,8N K500500N = H, GHH	 ≥ 	H, u 

 

] = 1,0 vid beaktning av första pålastning 

 

Spänningen per armeringsstång vid uppsprickning 
 

51D 	= min		�	/�0< ∙ .`.7 ; /B<� =		= min K1,9 ∙ 806	867,9651357,143 ; 500N 

51D 	= min� 1120; 500� = 	GHH	mnE 
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Spänningen per armeringsstång vid slutkrympning 
 

51 	= 	�gh K	i ∙ j ∙ �k.7 ; /B<N 

51 	= 	�WV |	0,40 ∙ 33 ∙ 806	867,9651357,143 ; 500� 	= �WV�7781,053; 500�
= GHH	mnE 

R�7 = 0,40 ∙ 10¢x  

 

Sprickbredd  
 

p@ = 	J, qp� = 1,7 ∙ 0,505 = H,  G 	�� 

 

rf 	= 	s 67e7 +=f = 0,50 ∙ 500200	000 ∙ 403,684 = 0,505	�� 
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3.11.4.4 Sprickbredd enligt SS-EN 
 

Effektiv betongarea 

�	,��� 	= 	 ∙ �	,��� ∙ �		 = 2 ∙ 102,5 ∙ 1000 = HG	HHH	�� 

 

��,��� 	= 	�WV K2,5�( − %�; (2N = min K2,5�250 − 209�; 8002 N
= 	min�102,5; 400�	 = 	102,5	�� 

 

Sprickavstånd vid betongytan 

1D,�EF =	@t ∙ 	 ! @J ∙ @ ∙ @u ØM��� 

1D,�EF 	= 	2,4 ∙ 35 ! 0,8 ∙ 1,0 ∙ 0,425 120,014712 = 	H, t�J	�� 

 

Z��� 	= .7.�,��� 	= 	 3016205	000 = 0,014712 

 

'Q 	= 	0,8  för kamstänger 

'- 	= 	0,5 vQwv-vQ 	= 1,0 för cetrisk dragning 

'x 	= yØ� = y∙Q-xz = 2,4 NA parameter 

'{ = 0,425  rekommenderat värde, NA parameter 
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Sprickbredd vid betongytan p@ =	1D,�EF�i1� 	− 	i	�� = 0,419 ∙ 0,00207 = 	H, �qJ	�� 

 

R7f 	− 	R�f 	= |67 	− 	'0 K/�0f�0�Z},��� N ~1 ! � ∙ Z�����
e7 ≥ 	0,6 67e7 

R7f 	− 	R�f 	= |500	 − 	0,6 ∙ � 2,90,01471� �1 ! 6,061 ∙ 0,014712��
200	000 	 

R7f 	− 	R�f 	= 	0,00186	 ≥ 	0,6 500200	000 = 0,00150 

 

'0 	= 	0,6  vid beaktning av korttidslast 
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3.11.4.5 Sprickbredd enligt DS-EN 
 

Effektiv betongarea 

�	,��� 	= 	 ∙ �	,��� ∙ �			 = 2 ∙ 82 ∙ 1000 = J�u	HHH	�� 

 

��,��� 	= 	�WV K2�( − %�; (2N = min K2�250 − 209�; 5002 N = min�82; 250�
= 82	�� 

 

Sprickavstånd vid betongytan 

1D,�EF =	@t ∙ 	 ! @J ∙ @ ∙ @u ØM��� 

1D,�EF = 2,717 ∙ 35 ! 0,8 ∙ 1,0 ∙ 0,425 120,01839 = 	H, t�t	�� 

 

Z��� 	= .7.�,��� 	= 	 2494164	000 = 0,01839 

 

'Q 	= 	0,8   för kamstänger 

'- 	= 	0,5 vQwv-vQ 	= 1,0  för centrisk dragning 

'x 	= 	3,4 �-z� �
�� 	= 	3,4 �-zxz�

�� = 2,717 NA parameter 

'{ = 0,425   rekommenderat värde, NA parameter 
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Sprickbredd  p@ =	1D,�EF�i1� 	− 	i	�� = 0,317 ∙ 0,00215 = 	H, ��	�� 

 

R7f 	− 	R�f 	= |67 	− 	'0 K/�0f�0�Z},��� N ~1 ! � ∙ Z�����
e7 ≥ 	0,6 67e7 

R7f 	− 	R�f 	= |500	 − 	0,6 � 2,90,01839� �1 ! 6,061 ∙ 0,01839��
200	000 	 

R7f 	− 	R�f 		= 	0,00197	 ≥ 	0,6 500200	000 = 0,00150 
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KAPITEL 4 

ANALYS 

4.1 Sprickfördelande minimiarmering 

Del- och slutresultat som skiljer sig mellan BBK 04, SS-EN och DS-EN, för beräkning 

av erforderlig sprickfördelande minimiarmering och medförande sprickvidd, 

redovisas i tabell 4.1. 

Standard BBK SS-EN DS-EN 

  h=250 mm 

Minimiarmering, ρeff [%] 0,679 0,707 0,884 

Act [mm2] 200000 250000 250000 

Ac,eff [mm2] 200000 205000 164000 

Minimiarmering [mm2] 1357 1450 1450 

Sprickvidd [mm] 0,617 0,668 0,563 

  h=500 

Minimiarmering, ρeff [%] 0,679 1,217 1,521 

Act [mm2] 200000 500000 500000 

Ac,eff [mm2] 200000 205000 164000 

Minimiarmering [mm2] 1357 2494 2494 

Sprickvidd [mm] 0,858 0,497 0,483 

  h=800 

Minimiarmering, ρeff [%] 0,679 1,471 1,839 

Act [mm2] 200000 800000 800000 

Ac,eff [mm2] 200000 205000 164000 

Minimiarmering [mm2] 1357 3016 3016 

Sprickvidd [mm] 0,858 0,671 0,626 

Tabell 4.1 Sprickfördelande minimiarmering 
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4.1.1 Erforderlig armeringsmängd 

Vid beräkning av sprickfördelande armering för mindre tvärsnitt, d.v.s. på ca 200-300 

mm, ger BBK 04 och EK 2 en likvärdig armeringsmängd. Den effektiva 

draghållfastheten, fct,eff, som ansätts vid beräkning enligt EK 2 motsvarar nästintill 

BBK:s värde fcth. Beräkningsmetoderna skiljer sig vid ansättande av 

armeringsspänningen, σs, då BBK 04 ansätter ett maximalt värde motsvarande 420 

MPa medan flytgränsen, fyk, ansätts vid genomförda beräkningar enligt EK 2. 

Undantag för BBK 04 är att armeringsstålets flytgräns ansätts om flytgränsen erfares 

lägre än 420 MPa. Resultatskillnaden blir markant vid ökande plattjocklek, vilket 

beror på den avvikande mängd medverkande betong, Act, då EK 2 beaktar hela 

tvärsnittet jämförande BBK 04 som förutsätter en effektiv betongarea, Ac,eff,  enbart 

beroende av täckskiktets storlek och armeringsdiameter, d.v.s. inget hänsynstagande 

till plattjockleken. Samma resultat av armeringsmängd erhålls för den svenska och 

danska normen då inga parametrar skiljer sig. 

 

BBK: 	.+	 ≥ 	/��( ∙ ��0,���¥7  				�	��-	� 
SS-EN:  .+	 ≥ 	' ∙ '� ∙ /��� ∙ ��0¥7  		�	��-	� 
DS-EN:  .+	 ≥ 	' ∙ '� ∙ /��� ∙ ��0¥7  				�	��-	� 
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Armeringsmängderna ger ett 

likvärdigt resultat för en jämförande 

beräkning mellan BBK, SS-EN och 

DS-EN. De ingående 

parametervärdena är väldigt 

likvärdiga. 

 

Tabell 4.2 Ingående parametrar för erforderlig minimiarmering, h = 250 mm 

Armeringsmängderna ger ett mindre 

likvärdigt resultat för en jämförande 

beräkning mellan BBK, SS-EN och DS-

EN. Resultatskillnaden beror på att EK 

2 förutsätter hela tvärsnittet som 

dragen zon. 

Tabell 4.3 Ingående parametrar för erforderlig minimiarmering, h = 500 mm 

 

Armeringsmängderna skiljer sig 

avsevärt mer för en jämförande 

beräkning mellan BBK, SS-EN och DS-

EN. Resultatskillnaden beror på att EK 

2 förutsätter hela tvärsnittet som 

dragen zon. 

 

Tabell 4.4 Ingående parametrar erforderlig minimiarmering, h = 800 mm

Parametrar  BBK SS-EN DS-EN 

  h=250 mm 

fct,eff /fcth  2,85 2,9 2,9 

Act  200000 205000 205000 

σs  420 500 500 

Parametrar  BBK SS-EN DS-EN 

  h=500 mm 

fct,eff 2,85 2,9 2,9 

Act 200000 500000 500000 

σs 420 500 500 

Parametrar  BBK SS-EN DS-EN 

  h=800 mm 

fct,eff 2,85 2,9 2,9 

Act 200000 800000 800000 

σs 420 500 500 
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4.1.2 Sprickviddsberäkning 

BBK: p@ 	= 	J, qp� [mm] 

rf 	= 	s 67=e7 +=f 

   

EK2: p@ 	= 	 1D,�EF�i1� 	− 	i	�� [mm] 

R7f 	− 	R�f 	= |67= 	− 	'0 K/�0f�0�Z��� N ~1 ! �� ∙ Z�����
e7 ≥ 	0,6 67e7 

	
Både BBK och EK2 tar vid maximalt sprickavstånd, +	=,f¦§, hänsyn till armeringens 

vidhäftning,	'Q, tvärsnittets töjningsfördelning, '-, armeringsdiameter, ø, och 

armeringsförhållande, Z���, mellan armeringsmängd och det effektiva 

betongtvärsnittet. Värdet för '- skiljer sig mellan EK 2 och BBK, då EK 2 vid rent 

drag ansätter parametern till 1,0 och BBK 04 till 0,25. Däremot reducerar EK 2 med en 

parameter,	'{, som antas till 0,425. Minimiarmeringsförhållandet,	Z���, för fördelning 

av sprickor är lägst för beräkningar i enlighet med BBK jämförelse med beräkningar 

enligt EK 2. Avvikelsen ökar med ett ökande betongtvärsnitt, vilket beror på att EK 2 

ger ett betydligt större armeringsinnehåll vid ökande betongtvärsnitt. Den lägre 

effektiva betongarean för BBK 04 påverkar inte det effektiva 

armeringsinnehållet,	Z��� , nämnvärt. 

 

BBK: 1	D,�EF = 	GH	 !	IJI � øMD� [mm]  

EK2:  1	D,�EF 	= 	@t ∙ 	 ! @J ∙ @ ∙ @u ØM��� [mm] 
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BBK och EK2 beaktar båda medeltöjningen i armeringen, R7f =	 ¥7¨7, vid betongens 

uppsprickning. Stålspänningen orsakad av töjningen enligt BBK 04 reduceras med en 

faktor, s, motsvarande den reducerande stålspänningen på grund av betongens 

medeltöjning mellan sprickorna,R�f, för EK 2. Reduceringsvärdet,	s, för BBK 04 

beaktar armeringens vidhäftning	'Q, lastens varaktighet,], samt förhållandet mellan 

spänningen vid uppsprickning och den maximala spänningen orsakad av 

krympning, ¥7=¥7 .  EK 2 reducerar armeringstöjningen,R7f, med betongens 

medeltöjning,	R�f, beroende lastens varaktighet,	'0, betongens medeldraghållfasthet, 

/�0f, effektivt armeringsinnehåll, Z���, förhållandet mellan armeringens och 

betongens elasticitetsmodul, �. 

 

BBK: [	 = 	1 − � ©-,zªQ� �¥7=¥7 � 	≥ 	H, u 

EK 2: R�f =	 |<0�«��¬���®«« ��Qw¯∙°�����
¨7  
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I tabell 4.5 redovisas med hänsyn till bestämd armeringsmängd hur de ingående 

parametrarna skiljer sig mellan normerna och vilken resulterande sprickvidd de 

leder till. 

Parametrar  BBK 04 SS-EN DS-EN 

As = 2000 [mm2]       

  h = 250 

σsr = εsm∙Es  247,115 247,115 247,115 

σbtg = εcm∙Es  39,082 188,895 153,225 

εsm - εcm 0,00104 0,00029 0,00047 

εsm - εcm ≥ 0,6σsr /Es 0,00049 0,00074 0,00074 

sr,max 290,000 502,200 429,649 

wk = (εsm - εcm)sr,max 0,305 0,372 0,319 

  h=500 

σsr = εsm∙Es  484,615 484,615 484,615 

σbtg = εcm∙Es  242,308 188,895 153,225 

εsm - εcm 0,00121 0,00148 0,00166 

εsm - εcm ≥ 0,6σsr /Es 0,00097 0,00145 0,00145 

sr,max 290,000 502,200 429,649 

wk = (εsm - εcm)sr,max 0,597 0,743 0,712 

  h=800 

σsr = εsm∙Es  500,000 500,000 500,000 

σbtg = εcm∙Es  250,000 188,895 153,225 

εsm - εcm 0,00125 0,00156 0,00173 

εsm - εcm ≥ 0,6σsr /Es 0,001 0,00150 0,00150 

sr,max 290,000 502,200 429,649 

wk = (εsm - εcm)sr,max 0,616 0,781 0,745 
Tabell 4.5 Resulterande faktorer för bestämd armeringsmängd 

Spänningen i armeringsstängerna vid uppsprickning,	67=, är detsamma oavsett norm 

för motsvarande plattjocklek. Vid ökande plattjocklek ökar armeringsspänningen vid 

första sprickan på grund av att en högre dragkraft fordras för att spräcka betongen 

som sedan fördelas som en spänning över samtliga armeringsstänger. Den 

reducerande spänningen orsakad av betongens medeltöjning, R�f, mellan sprickorna 

är enligt EK 2 oberoende av plattjocklek, eftersom den reducerande termen,  
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σbtg = εcm∙Es, endast förändras vid varierande armeringsmängd om 

materialförutsättningar och lastvaraktighet är detsamma. Den reducerande 

minustermen skiljer sig däremot mellan SS-EN och DS-EN i och med att den danska 

normen förutsätter en lägre effektiv betongarea som ger ett högre värde på den 

medverkande faktorn för det effektiva armeringsförhållandet,	Z���. Den reducerande 

faktorn, υ	, är densamma för samtliga beräkningar enligt BBK 04 men reduceringen 

av spänningen i MPa varierar med tvärsnittets tjocklek och mängden armering, 

eftersom den är beroende av spänningen i stålet,	67=, vid uppsprickning. Den 

maximala spänningen i stålet begränsas till stålets draghållfasthet,	/B<, och vid större 

tvärsnitt samt större armeringsmängder kommer stålspänningen vid uppsprickning 

att öka. Detta resulterar i en högre reducering av armeringens töjning,  R7f.  
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4.1.3 Resultat med tillämpning av Ac,eff för EK 2 

De stora mängderna minimiarmering för stora betongtvärsnitt kan begränsas vid 

beräkningar enligt Eurokoderna i enlighet med Swedish Standars Institute (SIS).  För 

tjockare plattor över 300 mm kan betongarean för det dragna tvärsnittet, Act, 

begränsas till den effektiva dragna betongarean, Ac,eff, om sprickviddskrav ej 

föreligger, i annat fall, dvs vid rådande sprickviddskrav, ansätts den totala dragna 

betongarean vid beräkning av armeringsmängd. I nedanstående tabell redovisas 

resultat vid tillämpning av, Ac,eff.  

Standard BBK SS-EN DS-EN 

  h=250 mm 

Minimiarmering, ρeff [%] 0,679 0,707 0,884 

Act [mm2] 200000 250000 250000 

Ac,eff [mm2] 200000 205000 164000 

Minimiarmering [mm2] 1357 1450 1450 

Sprickvidd [mm] 0,617 0,668 0,563 

  h=500 mm 

Minimiarmering, ρ [%] 0,679 0,580 0,725 

Act [mm2] 200000 205000 164000 

Ac,eff [mm2] 200000 205000 164000 

Minimiarmering [mm2] 1357 1189 1189 

Sprickvidd [mm] 0,858 1,181 0,987 

  h=800 mm 

Minimiarmering, ρ [%] 0,679 0,580 0,725 

Act [mm2] 200000 205000 164000 

Ac,eff [mm2] 200000 205000 164000 

Minimiarmering [mm2] 1357 1189 1189 

Sprickvidd [mm] 0,858 1,181 0,987 
Tabell 4.6 Sprickfördelande minimiarmering tillämpning Ac,eff 

Detta ger ett mer likvärdigt resultat, jämförande EK 2 och BBK 04, både gällande 

erforderlig armeringsmängd och beräknad sprickvidd. Det som skiljer resultatet för 

beräknad sprickvidd för samtliga analyserade plattjocklekar enligt BBK 04 är att det 

uppstår en lägre armeringstöjning vid ett mindre tvärsnitt som leder till en mindre 
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beräknad sprickvidd,	r<. Beräkning av den effektiva betongarean skiljer mellan BBK 

04, SS-EN och DS-EN. Trots lika stor minimiarmeringsmängd för beräkning enligt 

svenska och danska normen så skiljer sig det effektiva armeringsförhållandet dem 

emellan vid beräkning av sprickvidd. DS-EN förutsätter en mindre effektiv 

betongarea vid beräkning av sprickvidder, dock ansätter den danska normen 

detsamma effektiva tvärsnitt som den svenska normen vid beräkning av erforderlig 

minimiarmering. 

4.1.4 Erforderlig minimiarmering för uppfyllande av sprickvidd 

Resultat som skiljer sig mellan BBK 04, SS-EN och DS-EN, vid beräkning av 

erforderlig minimiarmering för uppfyllande av sprickvidd, redovisas i tabell 4.7 och 

4.8. 

 

Standard BBK SS-EN DS-EN 

Krav sprickvidd 

[mm] Minimiarmering [mm2] 

  h=250 mm 

0,2 2540 2850 2625 

0,4 1720 1925 1760 

  h=500 mm 

0,2 3740 4200 4200 

0,4 2510 2820 2780 

  h=800 mm 

0,2 4920 6280 6220 

0,4 3260 4150 4020 
Tabell 4.7 Erforderlig minimiarmering [mm2] för uppfyllande av sprickvidd 
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Standard BBK SS-EN DS-EN 

Krav sprickvidd [mm] Minimiarmering [%] 

  h=250 mm 

0,2 1,016 1,140 1,050 

0,4 0,688 0,770 0,704 

  h=500 mm 

0,2 0,748 0,840 0,840 

0,4 0,502 0,564 0,556 

  h=800 mm 

0,2 0,615 0,785 0,778 

0,4 0,408 0,519 0,503 
Tabell 4.8 Erforderlig minimiarmering [%] för uppfyllande av sprickvidd 

BBK 04 kräver en lägre armeringsmängd för uppfyllande av ett specifikt 

sprickviddskrav i jämförelse med EK 2. DS-EN ger en mindre armeringsmängd än 

SS-EN, p.g.a. att den danska normen vid sprickbreddsberäkning antar en mindre 

effektiv betongarea än den svenska standarden. Däremot ansätter den danska 

normen ett högre värde på faktor,	'x, gällande sprickavståndsberäkningen, men det 

högre effektiva armeringsförhållandet är av större betydelse för det beräknade 

sprickavståndet, +=,f¦§, vid betongytan.  
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I tabell 4.9 och 4.10  redovisas skillnaderna av de ingående parametrarna med 

erforderlig armeringsmängd för uppfyllande av angivet sprickviddskrav. 

Parametrar  BBK 04 SS-EN DS-EN 

wk = (εsm - εcm)sr,max  = 0,2 [mm]     

  h=250 mm 

σsr = εsm∙Es  196,623 176,282 190,568 

σbtg = εcm∙Es  98,312 135,703 119,254 

εsm - εcm 0,00049 0,00020 0,00036 

εsm - εcm ≥ 0,6σsr /Es 0,00039 0,00053 0,00057 

sr,max 238,976 377,474 349,991 

  h=500 mm 

σsr = εsm∙Es  263,626 235,806 235,806 

σbtg = εcm∙Es  131,813 95,474 78,488 

εsm - εcm 0,00066 0,00020 0,00079 

εsm - εcm ≥ 0,6σsr /Es 0,00050 0,00053 0,00071 

sr,max 178,342 283,143 254,403 

  h=800 mm 

σsr = εsm∙Es  318,558 251,653 235,806 

σbtg = εcm∙Es  159,276 67,345 56,423 

εsm - εcm 0,00080 0,00092 0,00079 

εsm - εcm ≥ 0,6σsr /Es 0,00064 0,00076 0,00076 

sr,max 147,561 217,185 202,664 
Tabell 4.9 Resulterande faktorer för uppfyllande av sprickvidd 0,2 mm 
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Parametrar  BBK 04 SS-EN DS-EN 

wk = (εsm - εcm)sr,max  = 0,4 [mm]     

  h = 250 mm 

σsr = εsm∙Es  285,778 256,368 279,502 
σbtg = εcm∙Es  142,889 195,844 172,682 
εsm - εcm 0,00071 0,00030 0,00053 
εsm - εcm ≥ 0,6σsr /Es 0,00057 0,00077 0,00084 
sr,max 329,070 518,494 475,270 
  h=500 mm 

σsr = εsm∙Es  388,101 346,495 351,342 
σbtg = εcm∙Es  194,051 137,035 113,193 
εsm - εcm 0,00097 0,00105 0,00119 
εsm - εcm ≥ 0,6σsr /Es 0,00080 0,00104 0,00105 
sr,max 241,235 380,596 335,779 
  h=800 mm 

σsr = εsm∙Es  475,873 375,880 387,725 
σbtg = εcm∙Es  237,936 96,497 81,531 
εsm - εcm 0,00119 0,00140 0,00153 
εsm - εcm ≥ 0,6σsr /Es 0,00095 0,00113 0,00116 
sr,max 197,239 285,542 261,536 

Tabell 4.10 Resulterande faktorer för uppfyllande av sprickvidd 0,4 mm 
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4.1.5 Erforderlig minimiarmering med alternativa metoder för uppfyllande av 

sprickvidd 

I nedanstående tabell redovisas resultat från beräkningar genomförda efter de 

alternativa metoderna utifrån det danska experimentet utfört av Christiansen 

Nielsen. En jämförelse mellan den alternativa metoden för uppfyllande av 

sprickviddskrav enligt det danska annexet och den svenska tillämpningen av den 

danska metoden enligt bilaga D i betongrapport 13. 

Alternativa metoder Bilaga D DS-411 

Krav sprickvidd [mm] Minimiarmering [mm2] 

  h=250 mm 

0,2 2607 2015 

0,4 1843 1425 

  h=500 mm 

0,2 5214 4030 

0,4 3687 2849 

  h=800 mm 

0,2 8343 6447 

0,4 5899 4559 
Tabell 4.11 Erforderlig minimiarmering [mm2] för uppfyllande av sprickvidd 

 Beräkning utefter det danska annexet ger en lägre armeringsmängd jämförelse med 

den svenska tillämpningen av beräkningsmetoden. Detta på grund av att det danska 

NA ansätter ett lägre värde på den effektiva medeldraghållfastheten, /�0,���. 
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I nedanstående tabell redovisas en jämförelse mellan armeringsförhållandet EK 2 och 

den alternativa metoden tillämpat på det danska experimentet.  

Jämförelser metoder SS-EN Bilaga D DS-EN DS-411 

Krav sprickvidd [mm] ρ [%] 

  h=250 mm 

0,2 1,14 1,04 1,05 0,81 

0,4 0,77 0,74 0,70 0,57 

  h=500 mm 

0,2 0,84 1,04 0,84 0,81 

0,4 0,56 0,74 0,56 0,57 

  h=800 mm 

0,2 0,79 1,04 0,78 0,81 

0,4 0,52 0,74 0,50 0,57 

Tabell 4.12 Erforderlig minimiarmering [%] för uppfyllande av sprickvidd 

Vid uppfyllande av ett specifikt sprickviddskrav för en platta med tjockleken 250 

mm fordrar SS-EN ett högre armeringsförhållande än den alternativa metoden i 

Bilaga D. Emellertid för större studerade tvärsnitt ger den alternativa metoden 

jämförelsevis ett högre armeringsförhållande, vilket grundar sig på att 

beräkningsformeln inte tar plattjockleken i beaktande och medför att 

armeringsförhållandet förblir detsamma för alla plattjocklekar, samtidigt som det 

erforderliga armeringsförhållandet i enighet med EK 2 minskar med ökat tvärsnitt. I 

och med att den danska beräkningen utefter DS-411 ger ett så pass lågt 

armeringsförhållande, så är det enbart för plattjockleken 500 mm med uppfyllande 

av sprickviddskravet 0,4 mm samt för tjockleken 800 mm med uppfyllande av 

sprickviddskravet 0,4 mm, som den alternativa metoden ger ett högre 

armeringsförhållande jämförande med DS-EN. 
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KAPITEL 5 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

5.1 Slutsats 

Slutsatser som kan dras utifrån denna rapport är att Bilaga D i betongrapport 13 kan 

tillämpas för uppfyllande av specifikt sprickviddskrav i den svenska standarden. 

Med användandet av denna alternativa metod för mindre plattjocklekar erfordras 

lägre armeringsmängder än med strikt EK 2 - tillämpning av svenskt NA. Resultatet 

beror på att det uppstår en större armeringstöjning för större tvärsnitt enligt EK 2 

p.g.a. en ökad spricklast som fördelar sig över armeringsstängerna. Det lägre 

armeringsförhållandet som erhålls är inte så pass betydande och den danska 

avhandlingen, Christiansen och Nielsen (2001)21, presenterar i en vetenskapligt 

belagd rapport en förenklad modell som har inkluderats i den danska betongnormen 

DS 411. Modellen har resulterat i ett nytt och förnyat uttryck för minimiarmering. 

±f²³ = ´µ ∙ /�0,���4 ∙ e7 ∙ r< 

Till skillnad från den som beräkningsmodell som är medtagen i det danska NA så tar 

inte beräkningsmodellen i Bilaga D hänsyn till de två sprickfaser som beaktas i DS 

411 och avgör om sprickorna ska uppkomma över hela tvärsnittet eller enbart det 

effektiva. I Bilaga D förutsätts sprickorna fördelas jämnt över hela tvärsnittet. Detta 

medför att oavsett storlek på tvärsnittet så kommer armeringsförhållandet att vara 

detsamma för samma sprickviddskrav vid beräkning med denna beräkningsmetod. 

Den största skillnaden i resultat redovisas i form av olika värden på fct,eff som 

beräknas annorlunda beroende på vilket NA som tillämpas. Som tidigare redovisat, 

se formler (3.45) och (3.48), så uppgår på fct,eff enligt svenskt NA till nästan det dubbla 

värdet av det framräknat enligt danska NA. Vilket erfordrar en mycket högre 

effektiv draghållfasthet i betongen.  Resultatvis uppstår en större erforderlig 
                                                             
21 Christiansen, M.B.; Nielsen,  M.P.: Reinforcement for creep…, 14  
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överförande kraft från armering till betong för att uppnå betongens maximala 

spänning vilket medför större sprickor förekommande än vid lägre inverkande 

draghållfasthet i betongen. Därav ett resultat som påvisar att tillämpning av DS 411 

är att föredra vid beräkning av armeringsmängd med hänsyn till uppfyllande av ett 

specifikt sprickviddskrav i enlighet med utförandet i Bilaga D.  

 

BBK 04 ger större sprickvidder för samma armeringsmängd, dock finns ingen 

generell metod för beräkning av sprickvidder med beaktning av krympning. Dock 

ger den tillämpade beräkningsgången för sprickviddsberäkning i denna rapport ett 

resultat på säkra sidan. Den beräknade sprickfördelade minimiarmeringen är 

däremot underdimensionerad. Kontroll med erforderlig minimiarmering ger för 

tjockare plattor sprickvidder på över 1 mm. Detta skiljer sig synnerligen mot EK 2 

som tar hela tvärsnittet i beaktning och får en hög minimiarmeringsmängd för större 

plattjocklekar. Då armeringsmängden snarare blir överflödig kan Ac,eff tillämpas enligt 

Swedish Standards Institute, som ändå ger en större armeringsängd än BBK 04 på 

grund av antagande om en större effektiv betongarea. BBK 04 är nu ej längre 

gällande norm utan EK 2 är den som ska tillämpas. 

 

Alla beräkningar som utförs och alla krav som är ställda i enlighet med EK 2 gäller 

invid betongens yta. I BBK 04 gäller utförandet invid armeringsjärnen, varpå det 

egentligen är mest relevant. Dock är så är det endast vid betongens yta som det är 

fysiskt möjligt att mäta sprickvidder varpå det är där beräkningar och krav är 

gällande. På grund av begränsad vetenskapligt belagd forskning i området om hur 

sprickvidder påverkar korrosionsrisken och beständigheten kan påståenden som att 

de krav enligt norm är värden som vedertagits av erfarenhet från olika parter som 

ligger bakom normen. Alltså är inte kraven vetenskapligt framtagna utan snarare 

antagande baserade på erfarenhet. 
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Det täckande betongskiktet, dvs. första lagret till armeringens över- och underkant, 

är en starkt bidragande faktor för en ökad livslängd för betongkonstruktioner och är 

avgörande för dimensionering med hänsyn till olika exponeringsklasser. Det 

förhindrar korrosion av armeringsjärnen, som kan ske genom karbonatisering, 

kloridinträngning och diffusion av syre. Ju tjockare betongskikt in till armering, 

desto bättre skydd. Dock så resulterar det i dagens läge till svårigheter att uppfylla 

sprickviddskrav ställda i dagens gällande norm EK 2 eftersom måttet till 

armeringsjärnens tyngdpunkt, d, är en avgörande faktor i beräkningsmodellerna som 

används idag vid beräkning av sprickvidder. Detta är en stor skillnad jämförande 

BBK 04 som ej tar betongskiktets tjocklek i beaktande vid beräkning av sprickvidder. 

Enligt forskning har sprickvidden på armeringsnivån, till skillnad från betongytan, 

inget samband med täckskiktets tjocklek. Detta grundar sig på att det uppstår 

skjuvsprickor invid armeringen, som vid ökad stålspänning bildar en konformad 

betongkropp som formar sig efter armeringens deformation. I och med detta bör ett 

tjockare betongtäckskikt nyttjas samtidigt som en mindre armeringsmängd krävs. 

 

Vid dimensionering av minimiarmering enligt EK 2 – tillämpning med svenskt och 

danskt NA så är utfallen desamma. Vid uppfyllande av ett specifikt sprickviddskrav 

så ger tillämpning av danskt NA en betydligt lägre armeringsmängd än den svenska. 

Resultatet beror av flera faktorer som skiljer sig åt vid beräkningarna, bl.a. så antar 

den danska normen en mindre effektiv betongarea som armering men ett högre 

värde på faktor, k3, som beaktar sprickavståndet. Svenskt NA tar hänsyn till 

stångdiametern och det täckande betongskiktet till skillnad mot det danska som 

enbart tar det täckande betongskiktet i beaktning. Resultatmässigt så är det högre 

effektiva armeringsförhållandet av större betydelse för det beräknade 

sprickavståndet, +=,f¦§, vid betongytan och därmed avgörande.  
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EK 2 är utformad och framtagen av medlemsstater inom EU som tillsammans lagt en 

gemensam grund för gällande dimensioneringsregler som ska brukas med 

tillämpning av nationella annex. Utifrån beräknade resultat och analyser i denna 

rapport dras slutsatsen att vid dimensionering av minsta erforderliga mängder 

armering är det inga skillnader i resultat då inga parametrar skiljer beräkningarna åt. 

Vid uppfyllande av sprickviddskrav finns olika metoder att tillämpa och därmed 

olika parametrar som kan beaktas. Dessa varierar för nationella normer, i detta fall 

svenska och danska. Beaktandet av den effektiva, medverkande, betongarean är av 

stor betydelse och väger mer än hänsynstagandet av sprickavståndets inverkan med 

hänsyn till sprickviddsberäkningar. Sammanfattningsvis, SS-EN ger ett mer 

konservativt resultat än DS-EN men med beaktande av faktorer som är av större vikt 

vid dimensionering och därav ger större resultat. En beräkningsgång har tagits fram i 

excel åt Ramböll, i vilken man själv ansätter förutsättningar och beräknar erforderlig 

minimiarmering, gällande sprickviddskrav får man testa olika armeringsmängder 

för att uppfylla specifikt krav.   

5.2 Rekommendationer och förslag på vidareutveckling 

Ett förslag på vidare utveckling är att utföra en kostnadskalkyl på framtagna resultat 

och redovisa den ekonomiska aspekten av dessa fall. Vilket som är mest ekonomiskt 

försvarbart. Är det mer lönsamt i längden att övergå till att beräkna enligt 

tillämpning av dansk norm för att de ger mindre mängder armering? Ett annat 

förslag som är relevant inom samma synvinkel är att studera vidare på hur resultaten 

ter sig vid hänsyn till långtidslaster, då kanske inte tillämpning av danska 

beräkningsmetoder är att föredra med möjligheten att de svenska resultaten ger 

armeringsmängder mer på säkra sidan än de danska i det avseendet och att 

skillnaden i armeringsmängd inte är mycket större beräknat för långtidlast än för 

korttidslast. 

 


